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المحددكأالأ!نىمحمدتقى

لهنصباعليكنيخ!-ائئرفطتحرع!هجماصعة

جم!رواوابئو

يتهنهاونجلايةاقماويخية!ته

وتقديممؤجعةترجمة

عويهقعبدالحليم!فىد/قفتدىحسنبالمسين

ل!ثنصباالسلض!الجامم!هـكيد

والتوزلعكللثتواثصعحوةدار
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الكتابيدىبين

بقلم

عويسالحليمعبدالدكتور

...الإلحادعصر...داعأو

!!رجعةغيروإلم!...وداعآ

...والعنادالغرورياعصربعدهلالقاء...وداعأ

لا،دةعوعوالر،بالخا)قالجحودياعصرعليهمأسوفغير...وداعآ

القديمقأصناممنيداهصنعتهمالبعضالإنسانومجود،للعقلوالاستعباد

اقهلدينوتشويهاتنظرياتومن،الحديثفىوآلاتمخترعاتومن

!!الطوبلالبشريةتاريخجانبئعلىتناؤرت...الحق

...الجراثيمتدبكاالتاريخجسمفىتدب(الإلحادياعصركنت)لقد

الجسمفى-؟فسهالوقتق-وتفتل،الجسمفىماأفضلعلىتعيش

كنتأنكذلكمنوالأنكد...والحياةوالروحوالمتعةالقوةالمسكين

...(الحياة)وأنت(التقدم)وأنت(العقل)وأنت(القوة)أنتأنكعمتز

ا!...والموت،والتخلفالضعفعين-الكنودالإلحادأيها-أنكخ

معكوجلبتإلاحضارةرلا-أمةجسمإلىالإلحادأيهاتسربتؤا

(الجدل)وةلسفة(اللامعقول)وجنونوالغوغائيةوالانح!لإلالفوضى

...(راقصا)نعشهإلىيسروجعلته...بظلفهحتفهإلىالإنسانوقدت

الذينالمجرمينعنمدافعآوا)ممتمبالمقالاتويدبج،نقصكليفلسف

،الفسادلهوقننواالحضارةدربءلىخطواتهوضلوا،المهالكأوردوه

ونظرياتومواثيئكتبألهوابتدعوا،القرلمنبزخرفواستعبدوه

من-بهاضللكن..سلوك!وفئتمرعيهافكرفىحتىسقطت
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علىبهايضحكون،ساقطةلمآربسلمافيهاوجدوامعتوهون-وراصهم

...جهلعلىأضلهمومن،علمعلىاللهأضلهممن

تدرىلاوهى،الإلحادأيها-حضاراتيديكعلى-سقطتلكم

....قبرهابكحفرتإنما-منهجآبكرضيتح!منأنها

كريمة،مقدسةرسالات-أفكاركتسرببسبب-انحرفتولكم

جرثومةرسالتهمإلىفحملوا-الرضابعض-ليرضوكأ!ابهاشوهها

...الموت

حقيقةلأن...الإممان()كلتفسد....الكفرجراثيم(فبعض)

بالقاذوراتالعذبمائهآلجدولترضىولاشريكالاتقبلالناصعةالإممان

مضطرين-المنهجهذااتبعواإذا-أنفسهمبحدونوسوف،لإلحادية

الفكرهذايفتحوسوف،الختلفةبقياداته،المغاصرالفكرعلىللتعرف

خلالمنينفذونوسوف،كئيرة-آفاقاوسلبياتهبإيجابياته-أمامهم

اللهعلىوماذلك-ينجحونولعلهم،الحديثالعقلإلىمعهمعركغم

ا!البشرىالوعىفىواس!4مساحهيكتسحالذىالفكرهذاغزوبعزيز-فى

المسلمين-ثغورمنكبرىثغرةيسدالذى-الاتجاههذاأنوالحق

وباكستانالهنديةالقارةشبهفىالمسلمينالمفكرينمنكثيرإليهسبققد

الحسنأبو)الشيخالعلامةهؤلاءرأسوعلى،وافربسهمفيهوضربوا

والمفكر(المسلمينبانحطاطالعالمخسرماذا)الراخكتابهفى(النل!وى

(يتحدىالإسلام)كتابيهفى(خانالدين!حيد)الأسناذالإسلاى

الأعلىأبو)الأستاذوالعلامة...وغيرهما(العلممواجهةفىالدين)و

المخهج،هذافيهايتفتحالتىالكثيرةكتبهفى-اللهرحمه-(المودودى

تحديد)و(الحجاب)متل،خالصةإسلامهةتبدوالتىدراساتهفىحتى

!!(النسل

الدينيةالشئونفمرئيس(الأمينىتقمحمدالأستاذ)ويأىا...

هؤلاءمنواحدا-بالهندالإسلاميةالجامعاتكبرى-عليكرةمجامعة
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فىتخصصهمنالرغمعلىفهو،السابقالمنهجلهمتحققالذينالأعلام

والحواراستيعاجمهاعلىقادرالحديثالفكربتياراتملم-الإسلاميةالشثون

منها.التفنيديستحقماوتفنيدمعها

يناقشمماأكزبالعاطفةيناقشمفكرآولاتقليديآباحثاليسإنه

لذودمنهالابدالتىالفكريةبالأسلحةمزودمسلممفكرهوبل،بالعقل

الحديث.العصرهذافىالإسلامعن

الأمينىتقمحمدللأستاذسابقينكتابينمراجعةشرفلىكانولقد

الطبيعىالإنسانوبين،للحضارةجديدتشكيل:الإسلام:وهماوتقدممها

المثقفينأوساطفئطيبأصىدىالكتابانلقىولقد..الصناعىوالإن!ان

خلفيته:الإلحادعصر)الثالثكتابهأقدمأنيسرقواليوم...المسلمين

الثورةعصرالإلحادبعصريقصدوالمؤ)ف...(نهايتهوبدايةالتارنحية

.(فلسفة)و(حضإرة)ومنهج(علما)الإلحادفيهاأصبحالتىالصنآعية

وينص،الشرطةبقوةتفرضسياسة-العالممنكثيرةاءفىأجزوأصبح

وتوجهوالاجتماصةالثقافيةالنظمكلوتحميها،البلادبعضدساتيرفىعال!ها

...والنفسيةالأخلاقيةالأوضاعكلإليها

..كثيرونفلاسفةلهمهدقد)الإلحادفيهانتشرالذىالعصرهذاإن

.جديدةأديانتلفيقوحاولوا،ومذاهبياتنظرفىالإلحادبذوربذروا

ومنالإنسانأصداءمنبذورهاأكزوامحن..الدينحماتبعضلها

دنيافىالسابح،الضوابطمنالمنطلقوفكرهالمنحرفعقلهحصاد

...والأوهامالخيالات

عقليااعتنقتلممن!ها-وركياقلبيا(النصرانية)أوربااعتنقتلقد

نسبة)الوثرىالإصلاح،ودينالرومانيةاليونانيةالوثنيةوتنظيمياوفكريا

الدينأى)الطبيعىوالدين(كالفنإلىنسبة)والكالفنى(لوثرممارتنإلى

تعيشبحعلهاأنلابدكانهذاوكل(بشعارلايتقيدوالذىوحىبلمون

والذى...عليهايههيمنلايزالالذى(الإلحادعصر)ونظمهابفكرها
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أصاءأكثرالىوالنهافيةالإعلاميةأورباهيمنةخلالىمنبمحمومهينتشر

العالم.

كنتوإنالملحدةولأديانهالعصرلهذاوتف!يدمناقثصةهوالكتابوهذ

)(ينبغىمماأحشمركزةجاءتالمناقشةأنأعتقد

.ءه

جانبإلىأهمهامن،كثرةدراساتصاحبالكتابهذاومؤلف

كتبه:ذكرناهاالتىالكتب

والتخلف.للتقدمالإلهىالنظام-

.الاجحهادمنالإسلامموقف-

يخ.وتارتطور:الإسلاىالفقه-

يخ.تاروتطور:الاج!د-

:الإسلاىالتشرجفىوالظروفالأحوالمراعاة-

.الإسلامفىالزراعةنظام-

العصر.مسائلتحلكيف-

.ا،ديانبيىالتفام-

للمسلهشاالتعليمىالتخلف-

.الإسلاىللفقهالجديدالتد!وين-

.ادثوبالرالهلالخبرحكم-

،الإسلامفىوحكهالتأءجنحقيقة-

.الإسلامفىالماليةالاستماراتحكم-

للحديث.اسةاللرمعيار-

الحاضر.للعصرالاجتماعيةالمشكلات-
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!بم!،*
الشرعية.للأحكامالاستنباطومناطالفقيه-د+،

الشريعة.مصطلحفىالسياسة-

.الإسلامفىالقطاخ-

الجديد.والمجتهحالشرعيةالعقوبات-

بمديريةسبيحةقريةفىالأمينىتقىمحمدالأستاذولدوقد..هذا

269؟سنةبالهنديشبرادرأونارولايةعاصمةلكهنؤترب(بنكىبارة)

بدارأستاذاعينثمبالهندالإسلاميةالجامعاتمنوتخرجهـ(1344)

عنمسثولام6491سنةالمطافبهانحىثمبلكهمؤالعلماءندوةالعلوم

الشهيرةالإسلاميةعليكرةبجامعةالدينيةالشثونعلىوالإشرافهعدريس

.الآنحتىبهايعمل-ممرهاللهأطال-لايزالحيث

ينفعوأنلوجههخالمأمملنايجعلأنوتعالىسبحانهاللهلندعووإننا

والمسلميى.الإسلامبملنا

اه!ا.عارجاشةفىالرياض

م8491إبريلى
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المؤلفمقدمة

وأ،الدينإحياءمسألةهىالمهمةالعالممسائلمنمسألةأعقدإن

يلى:ماالتعقيدلهذاالرئيسىوالسب،الثانيةنشأته

الدينية،والمعتقداتالمبادئتعارضللعالمالمعاصرةالسياسة-أنا

.والقوةالسلطةتملكوهى

يوجدبل،الحقيقةفىبينهمافيمامتعارضينليساوالسياسة-والدين2

بهما:الانتفاعفىوالانسجامالتوازنانعدامولكن،وتوافقتحالفبينهما

السياسةفتصبح،متناقضةآثارهايظهرالذىهوالانتفاعهذاطريقةوفى

الدينيصبحبينما.خاصلتفكيرومظهرأمستقلةفكريةلمدرسةمالكة

القديمة.والتقاليدوالعاداتالباليةالعقائدمنمتراكةمجموعة

الإنسانتخضحأنفىالسياسةنجحتإذاأنهالتناقضهذاثمارومن

يبدأأخرىناحيةفن،العواطفوسيطرةالجامحوالهوىالمنحرفالعقل

فيصير،الحياةمنالفرارإلىويدعوالأصليةصورتهعنالتخلىفىالدين

.جدأضيقنطاقفىوينحصروالخمودللجمودنهباالمتدينالإنسان

الإنسانيةتقسمفإنها،مطلقةكبيرةسيطرةذاتتكونالسياسةأنوبما

مقتضياتتلبيةيمكخهالاذلكوبلمون،لصالحهاجديدبأسلوبعصركلفى

الجام!.والهوىا!رفالعقل

فإنهضيقنطاقفىومحصورأ،أمرهعلىمغلوبايكونالدينأنوبما

المحبةالانسانطبيحةوبنالدينهذاطبيعةبينصراعإلىالبدايةمنيؤدى

ساحةإلىالآمنةاتقدسةالدينأرضيةتتحولأنهذاعنوينتج،للسيطرة

.الجدالوقتامةالقتالبدماءملطخة
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للسياسةمماثلةنسخةيعتبرآخر(سياصىدين)يظهرالمرحلةهذهولى

باصمأهدافهاتحقيقفىوسولةيسرأتجدربماالسياسةولكنالمسيطرة

سلةفريسةالدينيةحبيما،والسبيطرةالقوةلامتلاكهانظرأ،الدين

الديناستخدامضرورةالسياسةأهليرىهنا،ومنالسياسةمقاصدلئحقيق

السياسية.المصالحلتحقيق

بمركب-للسيطرةالمحبة-الطبيعةتصابحينمازقيالصورةوهذه

طريقعنهذهالسيطرةعاطفةلتحقيقسبيلاتجدولابالنقصالشعور

أهدافها.بهلتحقق()1(السياصىالدين)فتوجدلدين

الحقيقية،الدينهيئةتفسدالدينعلىالسياسةتثتصروعتدما

صالحاالدينهذامثليبقىفلأ(الدين)علىالإنسان(مصلحة)برتتغلب

غرسالعناصرعلىقادرأأوالداخليةالإنسانحياةفى-رئيسىتغييرلإحداث

وحينثذوغرها،،وإقداموشجاعةوإيثار،تضحيةمنللحياةالصحيحة

فىوالغذيبالإصلاحعناصرمنكثيروتضهخالأصليةكاالدينروحتذهب

طديخه.

يكونلا2ولكنه،الحقيقىالدينحالجديدالدينيصطدموهنا

ولكن،المصلحةخالمصلحةصدامهوبل،الحقيقةفىدينيأ!دامأ

صدامأالناسفيكهمه،فقطوسيلةمجردباعتبارهالالايستخدم!لدين

الحقيقىالدينحمعةويفشدوندينيأ

وأنهكتهومتطلباتهاالحياةعنأنعزلالذىالدينأنفالظاهروإلا

مشكلاتفىوسيدخلالعالمىالفسادمقاومةيستطخلنالسيا!ىيةلمسيطرة

.البقاءتنازع

هذاانسانيةالعالمعلىالسيطرةتحاولالتىالكبرىالقوىتخدع)1(

تثبتالأحداثلمكن(أيديولوجى)طابعاتنأنهاعلىتقدمهابمذاهبالقرن

وجههعنكشف(سياسىدين)فالشيوعيةسياسيةلأهدافغطاءأنهايومكل

لازالمتلكن،الدكتاتوريةالعسكريةبالقوةوامتزج،نشاتهمنذالاستعمار!

هحضة.سياسةوهىسياميديننها6علىتقدم-ذلكهع-(الديموقراطية)

المراجع()
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مننتمكنحتى،الإلحادلعصرالإجمالىالتاريخيعالجالكتابوهذا

لوثر(ممارتن)!كركأيعرفماوهوأوربافىللدينالثائيةالنشأةعرض

الحديثالعصربدايةلأنأورباأحوالبشرحاكتهصناوقد،وماتلاها

أكزف!على!ايتعلقاناللأديفيةالنظرياتوانتشار

نوعيتبماينحتىالإلهىالوحىضوءفىالآثارلبعضتطرقناالبدايةوفى

حركتهالدينيفقدحيماوالأغراضالأهواءسيطرةعلىتترتبالتىالآثار

الأصالميةومكانته

.والنصارىالهودبأحوالذلكف!است!ثهدناوقد

دينهلخدمةويوفقالمتواضىحالجهدهذايتقبلأنتعالىاللهوأسأل

.بإخلاص

ا؟مبنىلفىمحمد

الهند(عليكرةجامعة)

11
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تصهيد

الانسانيةالحضارةعلىالمزيفالديننتائج

الكريمالقرآنضوءفى

وهذه،البشرحرفهالذىللدينالضارةالآثارالإلهىالوحىبثقلقد

واضحةكظهرإنهابل،معنندينبأتباعأوواحدبد!نلاتختصالآثار

والأغراضالأهواءتستولىعندماومنزلتهاستقلالهيفقددينكلأتباعفى

فىوالإيمانالمقاومةقوةعلى-ذلكبعد-تقضىثم،عليهالشخصية

.والانقلابالثورةمنلأنواعالأمةفتتعرضالأمة

المفصلالنحوعلىالضارةالآثارهذهالحكيمالقرآنشرحوقد

التالى:

ا،بادئف!والثقةالعزيمةروحتنعدمللدينالفهمينحرفعندما-ا

الرعبوينغرسالعملإلىالإنسانتدخالتىالروحوتضخ،والنظريات

الوهن(قلوبكمفىاللهوا!زرعن)ط!الكهاللهرسوللحديثوفقآ،قلبهفى

فبينما،الكافرينقلوبمنالمؤمنينمهابةتنزعبينما.الموتكراهيةأ!

تعالى:الله)قولوفقآمخهميرعبونالكفاركان

لآقابالئه(شئركوابقاآلرغمتكقرواألذينففولبفيمتنفمى9

(1)،داشفطاب؟ذيتز

11المعفوهالدينهذاإلىارتكاسمبعدلايخافونهمف!نهم

.151:عمرانال)1(

13
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حولوالالتفافالنظام-المنحرفالدينهذاظلفىالحياةتفقد-2

الطاعة:وأخلاقالاتحادعاطفةوكلئلاشى،واحدمبدأ

يئهمقريقإداتيتهميتخكتمؤرص!وييماألتهآلىدعواو)دا9

)1(لائغرضون

الهمة،فتضعفبالتهالثقةوتنعدمالقلبقوةتفنى3-وكذد

الفس:وضهبطالاستقامةروحوتذهب

ؤفىألا"ئتاأثحتاةفيألثابمتبا!قوليتنوا3الذينآلتهيثتت،

،)2("الطالم!ينألتةؤ!ضلالآيخرة

:والأوهامللظنونملتقىالنفستممير-4

.)3(،ألخاهيئةخمنألختيكيريالت!ونتالف9

وتبد!و،الباطنخالظاهريتفقفلاالحياةفىالنفاق5-ويسرى

التىالأوقاتفىونجاصة،والبهاءا!سنغايةفىوأممالهمالمنافقينأقوال

وقتجاءإذاولكن،الشخصيةالمصالحأوبالأكراضتضحيةتقتضىلا

توجدولاينبهشفونف!نهمستتأئرمصالحهمأنظهرأووالإيثارالتضحية

والصو،التحملقوةفيهم

:فتقولبليغبأسلوبالحالةهذهتصوريمةأمحراوالآية

لقوييمتسنمغتفوئواؤإنأخستائفمئغجئأرأئتهمؤإدا9

ا!قذوهبمغقثيمضيخ!كل،تخسحونمستنذكلخمثممبكاذ!م

1)4(،قأخذر!م

.84:لنورا(1)

.154:عمرانال)3(

14

.27:هيمبراا)2(

.4:لمناعونا(4)
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أمامجلية-واضحةالدينظلفى-والغاياتا-لأهداف6.-ولاتبقى

النرفوالرفاهية.عبادةتعمبلالشاقةالأممالإنجازيتمفلا،وبالتالىالأنظار

)1(أصتقالواأثفثتيمافيألاولآتفيئىفيأئذن4تقوقنؤيثهمإ

المصالحوراءلاهثأيآو-رافىاطرتجنبعنعبارةالحياةوتكون-7

تعالى:قال.ذلثإلىوما،الاحتيالوأساليبالكلامتنميقيقطرعن

تغذث!ت!تلتتعوكقاضدأؤمتقرأقريبأغرضأكانت!)

.)2(أأل!ثمقةغقيهئم

اويتمالشخصيةالمصالحعبوديةالمنحرفالدينظلفى8-وتظهر

فى!الجسيمةالأمةتهصلمصالحاوكذلك،والممتوعةالمباحةبالطر-قتحصيلها

لديئألاحساس،"الاجتماعىويدوب،تانهةفراديةم!حةتحقيقصبيل

مه!نجالأمةأخديبالىولا،أفراحهاولاالأمةبأحزانيأبهونفل!الناس

.الكوارثواجهتها

تفوئواقذئضيتةئضثلثوإن"،شمئؤفمخستتةئضبكإن)

.!3(كاقرحونؤقثمؤتتوإ؟اقثلينأثرتا(خذتا

فيهاتوجدفلاوكحملوبرودالاجهتماعيةوالواجباتالشعائرتؤدى-9

القلب:وحضورالطمأنينةولاالانفعالولاالتفاعلحالة

نوتذغ،ؤ،ألناشيراؤونكستاذقامواألضلاةإذقامواؤإدا"

.)4("قييلآإلاألتة

.94:لتوبةا(1)

.05:لتوبةا)3(

.34لتوبةا2()

.341:ءالنسا(4)
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بالطرقالإنسانيبالىفلا،والإخلاصالصدقروح-وتذ!01

:المالتحصيلفىالمشروعةغيرأوالمثروعة

لغوإنرضواءثقاأ.طواقإنا!ضذقابفيئفمركقنؤيئفئم"

.)1(!تسثخالونهثمادايئهايغالوا

الجنفيظهرواليقينالإيماننعمةبانعدامالإراديةالقوةوتنعدم-11

والهمة:يمةالعزتقتضىمواقففىوالخسة

ؤفنم!تن!ثوثوائذخلآأؤتقارابأؤتفجأتجذونت!"

أ)2(.تخقخون

بالتدينالتظاهرويكزن،للدينالحقيئالاتباعروح-وتنعدم12

الفروععلىالركيزيكونالتظاهرهذاوفى،الدنياعلىالحصولوشلة

الأصلية:الأساسيةالأحكامخهملبيما،والتوافه

ينصثكمقريقآؤئخرخونأئفستكمتقئفونلاءقو4أثثمئئمأ

ئقادوفمأسصارىتأئوكنموإنؤالغذؤالطبافيثمصكقنهمتطاقرونهمتاليب

ؤلكمرونآليهتألببتغضيأقئؤيئونإخراخفثمغقيكثمئخرئمؤفو

.)3(إبئعض

ثانية،حيلةوالتحزبالتفرق!صير4!السياالدينظ!ور-وخ13

والعملالعقيدةتكونولا،الحقاتباعمحل(الحزبية)و(القومية)وتحل

منضمالإنسانهذاهل:هوالمقياسيكونبل،والشرالخيرلمعرفةمقياسأ

لموإن.فاسدةأ!الهمهماكانتطيبفهومنظفإنكان؟أولابناحزإلى

صالحة:أممالهمهماكانتسيىءفهويكن

85:المتوبة(1)

.58:لبقرةا()3

69

.57:التوبة21(
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هـ)1(،يفتفمتئبعختىألثضازىؤلاألتفودعثأترضىؤلن"

التح!يرمجالاتإلىالبناءةالأعالعنالاهتمامينصسف-14

11عبرىدينية-دمةذلاثأنو.رىالأ"رىفقرؤرقةف!ل،دراءوالاز

ألفضازىإمتؤةا،3لئفثشلىألنضارىتتتمتلتهودآاتمتؤة"

آثذينقاذكذإك،آلكتالبتثفونؤفغشىءشلىآلتفود"تبم!ت

.)2(أقولهميثذلآتغقفون

وينعدم،فناالوعودوإخلافبا)ممذبالأممالإنجاز-ويعتبر15

بؤحها:الشعور

أدلهأخققوابتاتفقؤته)ذيومءقلوب!مفييقاقأقآعقتهما

)3("تكذئونكائواؤبماؤغذوهتا

ب!فى.يقومونوالذين،والجماعيةالوطنيةالخدمةعاطفةتنعدم-16

دعالى:قال...والسخريةللطعنيتعرضونواجتهادبإخلاصالخدمة

ؤأئذينألضذقابفيالموييينأينألفطوجمينتفمرونائذين"

غذالبؤلفميثفمآدتةستجريئفمقبم!ثخرونخفذفمإ،تجذونلآ

)4(."أييم

:والانتشارالتفرقإلىتؤدىبأممالالدينباسميؤق!-17

الموييينأتثنؤتفريقأؤكفرأجمرارأضحئجدأآئخذواؤائذين"

إلاأزذتاإنؤلتخلفنقثلينؤرسئوتةألتهخارقيلمقؤإرضادأ

.)5(!تكاذئونإئفمتشث!ذؤآلتة،آلخسثنئ

.021:لبقرةا(1)

.77:لتويةا)3(

.701:التوبة5()

3115:لبقرةا(2)

.97:لتوبةا(4)

17(الإلحادعصر-2م)
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علامةأعظمأنهخ،الحقعلىثبائأالمقليدعلىالجمود-يسى/"إ"18ه

دليلأعظمالحقعلىالثباتفإن،الشعوروفقذانالإحسماسموتعلى

:تعاك.قال،الحياةمكلى

.)1(!بكفمهمآدئهلغتفئمبئغفمثففوئتاؤقائوا"

والتمائموالرقىبالسحرمتل!4الحقائقعنالأنظار-تنشغل91

تعالى:قال.وغيرها

.)2(،سئقثتانئفلثغلىآل!متاطينتثفوقاومئتفواا

تحملعلىوالقدرة،الحياةأعباء"مصارعةعلىالفدرة-وث!لاشى102

..العقيدةوفساداوممفر،أممالمنألوالطوتظهر،والمشكلاتالمصائب

لي:!عاملما

آدثةقاؤغذتااترضن؟فئوبيمفيوأذلذين"آلفتايخفونيفوذ"":ؤإذ

)3(؟،غروراالأوزصئوئة،

...والصدقالحققبولطرقننسدحتىوالانحرافالهوممطيغلب-21

تعالم!:ظل

ؤأولئكؤأئضاليهئمؤصتئجهمفئوبيمغلىأدتةطسغالذينأووئلثا

)4(،ألةايفونئئم

غبرهفىالتأثيريعتقدبل،تعالىاللهالنظهـإلىالتوجه-لانحلص22

..المشاقعلىوالإقباليمةالعزوتنعدموالخوفالجبنوينشأالأشياءمق

.88:نبقرةا(1)

.21:بالأحزا(3)

18

.201:لبقرةا(2)

.801لنحلا(4)
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ألهدىلهمتتينتاتغدينأذتاليهمغلىأ؟تدواإن-آلذين"

)1(،تؤأءلىت!مستو"الشيطان

ؤأففوتاأنؤائتاشتغقتتاآلأغرالبينألمخففونتلثستتفوذأء

.)2("ففوبهمقيليسنتابأث!يمتتهمتفوئونتتا!اسئتغمر

قوةوتسلب،اللهمنالخوتعلىالناسمنالخوفيسيطر23-

متنافوةتكونالقلوبولكنظاهراالاتحادويبدو،والدفاعالمقاومة

فيماي!خمهم:اصلافهوةوتتم!ح

،خذر2ؤزاينأؤئخضت!فرىف!الأتجميعأئقايفوتكثملآ"

.)3("ضتئىؤففوئفمتجمتعأتخستئفم،ضتديدتثتفمدأعئفئم

الناسويبتعدالحقأتباعيستذلالمنحرفالدينهذاظلالوفى-24

تعالى:تال...ذلكأمكنطماعنهم

رةوصتفئم.تؤؤاأف!رشوذت!تغمرتكنمتقاتؤاتفنمقيلؤإدا"

)4(!ئستكبروقؤفنمتضذونؤرأنتفثم

ا؟عالىمنبهايتهربونوالناس،العملمحلوالآمالالأماقتحل-25

:والإقداميمةالعزتقتضىالتى

الأفثمؤإدأأتايىالأأليهتاقيتغقفونلآأقمونؤيثفثمإ

)5(إتظنون

)1(محمد:25.

لأ.الحشر:4)13

.78:لبقرةا(5)

)2(المفتح:11.

.ه:فقونلمناا(4)

91
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ألئ!جمئذأئخذئثمفل،شذودةأثامأإلاالنارتضمثتاثنؤقائوا)

.)1(،تغقفونقالآآلئ!غلىتفوئونأثم،غفذةألتةئخيفققنتهدأ

وترتكب،العملمقياسويضطربجدأالخلقىالمستوىينحط-26

..تدريجيأالقلبمنوقبحهابإثمهاالشعوريذهبأنإلىبجرأةالمعاصى

ضترإن.يسئقغونلآؤفثمستمغتاقاتواكاثذينتكوئواؤلا"

يخيهمهالثةغيتمؤتوتغملونلآآئذينالئكئمآلصمآلت!غثذألذؤالث

)2("ئغمضونؤفنمتتؤئواأسئققفئمؤتولأسثققفنمخئرأ

فتنقضى،والطموحيمةالعزمناخوتجف،الرقىعواطفدتبر-27

غايةأنهاعلىإليهاوينظرالفانيةالتافهةالمصالحوراءالسعىف!الحياة

..الحياة

رئلثتتاقاذغؤاحل!طغامءشلىتضبرلنتافوتىففئمؤإذ"

وعذسيهاؤفوجمهاويثايقابفيهامنالأرضنئثبثمفالنائخمفي

ؤتضيقا،)3(.

بالسلامالج!حفيقفحعامةبصفةوالقنوطاليأسحالة28-تعم

:المذل

تخرخواختئتذخققالنوإثاتجئاليينقومأيخئقاإنتائويىتائوا9

.)4(!دايخلونقانايثقاتخرجواقالأيئقا

علىوالبذخفالزاتجاهويسيطر،قىالطهبالصراعالأمةتبتلى-92

هؤلاء...المالبمحعلىالمخهالكينالمستغلينطبقةوتنشأ،الناس!خ

085:المبقرة(1)

.16:البقرة)3(

02

.32-12للأنفاا(2)

.33:ةئدلماا(4)
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والدعةالقىففىدائمايعيشواأنويسعونالأمةعلىعالةيعيشونال!ين

...بالمسئوليةشعورأومملوبدون.خاءوالاسر

الكئوليينتثتاة3ؤغقيهئمقتغئئوشىقومءينكانقارونإنإ

إنهتقرخلآقوئةتةقاذإذآلفؤةأوليباثفضتيماتتئوةققايحةإنقا

)1("ألقرجينئج!بلآالثة

تعالى:وتال

ثياكلونوألرفمالنألاختاليينكثيرأانقنوا3أذذينيايقا"

)2(أأدثهصتبيلغنؤتضدونبألتاطلألثاسأثواذ

فخقفثقاففستفوائثرييهاأمرناقرتةئفيكأن(رذزاوإدا"

)3(!تذيبراقذئرتاقاألقوذكقبقا

القوىفتتعطل،والقدروالقضاءللتوككالخاطىالمعنى03-بعم

خو،بالعواقبالمبالاةوعدمالتكاسلصفاتالنفسفىوترسخالعاملة

وأنهماللهأحبابأضهمالناسيحسبأنإلىوالانخداعالغروريصلذلك

تعالى:قال...يفعلوالمبمايحمدراأنويحبون،الجنةيستحقونحدم،

.)4(،ؤأحئاؤهآدث!أئتاةتحنؤألئضارىألتفوفىؤقايتإ

)5(،تغذودةأثامأالأألثارتضمثتاثنوقائوا"

يكونفلا،الحقيقيةبالحياةالشعورمنويخلوالقلب31-يقسو

وتنقطح،السيئةالضاثعةبحالتهالمرءويق!خ،والعظةالعرةعلىقادرأ

...الحىوالارنقاءالتقدمفىالآمال

.76القصص(1)

.61:ءالاسرا(3)

.08:لبقر!ةا(5)

.43:لتوبةا3()

.81:لمائدةا(4)
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قب!ئوة،)1(أشتدأؤكألجخارةقيئديلثتغل!ينفلوئكمقسمثئغلا!

:االتاليةالآثارعلى"ذلثلبفتروالحياةالماكحبيطغى-32

واالمضحية.والإيئاريمةالعزوالهمةإلىتحتاجألىالأممالإنبازبتملا(1)

والمصالحللأغراضستارأالعامةوالمصالحالأغراضتستخدم)ب(

الشذصية.

.ا!ربآلاتمحلا)ترتلات2وتحلالعسكريةالقوةتذوب-()

.والنفاقالتملقعواطفالحياةفىد(تسود)

لمعملبأهميةوالشعورالأمةعلىوالغيرةالحميةعواطف!تنعدم)هـ(

تعالى:قال...وحقوقهاالجماعةبقاءعلىحفاظأالجماعى

تو"(ثنركواأئذينؤينختاةغلىألثاشأخرصنؤتتجذئفثم)

1)2(،متتةالضيغمرتوأخدهم

غقنيماألأقادثتإليكئود؟لآبلإنتارتأقئةإن+تنأؤيثفثم

)3(،!قائمآ

وأكيهئمو.الفذؤالنءالإثمفىئستاليغونيئفمكثيرآؤترى"

ؤألاختارألرثاييونتثقافئمتولآ.دئمفونكائواتاثبعش،الس!خت

.)4(،يضتفونكائواتالبئس!ألسمختؤأكيهئمالإثتمقولهئمغن

انخاذ،إلىالمؤديةيمةالعزتوجدفلا،التفكيرعلىالغشاوةتسود-33

قدأنهميحسبونبحيثاممالهمألهمالشيطانويزين،الواضحةالتقدمخطواق!

::ضىءكلأحرزوا

.47:لبقرةا(1)

.75:عمرانال)3(

22

.69:لبقرةا(2)

.26،36ةئدلماا(4)
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منتكم"ألتوتملآغالتوقاذاكقالمإل!ثميالانتهم"ازينوإذ"

عممثهأنكقشلىألمئتال!تراءبفلفا،إمخبمتجارؤ!!ىألئاسيى

.!ا(كاألئةأخالثإئى،ترؤنلآتاأرلمحآإنىمئكثمترىةإثىؤقاذ

يعيشونالذىلعالمفإنوالحكةالعلمتحصيلمنالناسيتهرب34-

قلوبهمتتعطلولا،سبيلاإليهالصحيحةالحكةولاالحقيقالعلملايجدفيه

ويفسد"النفسبصيرةفتنعدموالتفكرالإدراكقوىسختتعطلبل،فقط

سبيلفىالمنابالجهديبذلولاا!لش)لواكيم!نفلااوالوجدانالذوق

،.،.إليهالوصول

إنا")2(لاقييلاإلايؤمنونقلابكفريمغقيقاألتهطتغتل)

)3("لائوكلئونقفمكفرواأئذيقالت!اجمنذألذؤالبمتر

ولاالإنسانافلا!يتأخر،الجمودمن"نوعالنفوسإلطيسرى351.-

!ا:شىكمكويرىيسهح"أنهاعضالتةئتغير

آذانأوبهايغملونقلول!لهمقتكونألارض!فىتميميرواأققثمأ

التيالفلوفيتغقىؤت!ن،ألاثضارتغمىلاقإنقا،بقاتن!ئتغون

)4(،ألصذورفى

غرابةشىءفىترىفا،بالغترائبتغرمبمجموعهاالأمة-إننم6

اتبمته:وفيهاعتقدتالا

ؤإله)تهكمقذااققالوخوارتهتج!دآغجلألهثمقأخرقيإ

،)5(ئوشى

.84:لىلأنفاا(1)

.55:الأنفال)3(

.88:طه()!

.155:النساء)2(

.46:الحج)3(
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!خفلايبتىمنوأما،المجتعلجرائمالمنكرون37-يذهب

بأسرها:الأمةسيرةتنطمسوهكذا،لنصاثحهيستجابولا،صوته

تعالى:لاظ

ؤعص!آللهتقتهءنأللهغثد!ثوتةدإكينبشترأتئئكمهلقل"

شتوأوتثلمث،ألالآغوتؤغتذؤألختالييرآلمردجمثهمؤتجقلغقييما

)1(،آل!بيلستؤاءغنؤأضلقكانآ

سبيلالمصالحفىالأعباءتحملبدلبالشكاوىالأمةأفرادينشغل-38

الشجاعةتقتضىالتىالأوقاتفىحظوظهمعلىوالبكاءبالجزعوينشغلون

والهمة.

)2(أحئتتاتاتغدؤينتا!يتتاأنقنلينأوذيتا"3تمائوا

عنالإعراضويظهر،والمصالحالركباتعلىالإقبال-يحصل93

الإنسانفيحاول(البقاءعواملمنوهى)النصروحبوالجهـادالهجرة

وا!يل:بالمبرراتأغراضهعلىالحصول

وأأدثهستبيلفاقاتفواتعالوالفئموقيلتاففواالذينؤلتغقم9

)3(،لآئتغتاكميتالآنغقئمتوؤائوا،أذقفوا

بدأولو،للعملالهمةئنشأولا،النفسلضبطأثر-لايبتى04

عليه:يثبتلاف!نه!لاالإنسان

قتن،بتهرةثتلإيكئمآلتةإنقاذبألجنودطالوتةضلةتمالا

آغترفقنالأجمتىقاءئةتطغفةلثمؤكلن،متىققيسقمئةشتمب

065:ةئدلماا(1)

.7!\:عمرانال)3(
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ؤأئذينقؤتجاؤزةقلما،يثفثمقييلأالأيثةقمئتمئوا،بتلإ؟غرقة

.)1(،وخئو؟؟يحائوتألتؤمتتاطاقةلآقائواتغةآتئوا

والفشلالنجاحأنمع،والكثرةالةلمةحولالمناقشة--بمثر41

وادكة(ءةالقلبقوةعلىيعتمدبل،الكثرةأوالقلةعلىلايتوقفان

نعالى:فالالذانبة

تغؤ(لثة،ألث!يإذل!كثيرةيئةغقتثقيئق!يخئبماكل!كثم9

)2("ألضابوين

الدين،ودعاةالعلماءفىالحياةوحبالمالعلىالحرصيزداد-42

.4الغاعلىللحصولأهواخهمحسبالدينيةالأمورتأويلعلىفيجترئون

تعالى:قال.)3(سادتهموإرضاءوالمصلحة

قذاأوييئثم)نؤتفوئون،تواضجيماتغدينألكيتمئخرفونإ

.)4(،قاخدزوائو!تؤةئثمؤإنتخذوة

أحكامعلىوأهواءهمآراءهمويقدمون،الحقالعلماءيدخ-43

الختلفة-الاجتهادثةومساثلهمبأحكامهمالعصليوجبونثم،اللهكتاب

الله:كتابوكأنها

.942:لبقرةا(1)

.942:لمبقرةا(2)

-،الاسلا!ىالمعالمبلدانهعظمفىالآنملاحظةالظاهرةهذهلعل)3(

-الظاهرةتكثروأيضا،انقلاديونثوريونيحكمهاالتىالبلدانوسطسيماولا

قوانين4غيرتوقد،وظيفلاوتدرجامهنةالدينهنيجعلونالذينوسط

هؤلاء.أمثالبتأثيرالاسلاهىالعالممبلدانبعضفىالشخصيةالأحوال

.(المراجع)العلماء

!ا.1المائذة4!)
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هذامنبفولون.لم.بايديهثملأألكتاقيتكتمونبلذينفوثلا!!

وؤثلأثلإيهبمكت!بمثجممالههئمفيثكقييلآثفنأب!ليشترواأدل!جمثل!

.)1(،يك!م!بوفيممالهم

دعاةمعاداةإلىوالمصاحةوالهوىالغرضاتباعبهم-ويؤدى441

والمحن:البلاياأنواعالمصلحينويسومون،الحق

ققريقآأشتكترتبئأثفسمكملاتفؤىيتا4رصموكثم2جاأقكلماإ

)2(!تفتلونؤقريقأكذثتم

والتشتت:التفرقةإلىمايؤدىالدينداسميحدثون-45

آلموييينتينؤتفميقأؤكفرآجمرارآقسجدأآتخذواؤألذين9

ء)3("قثلينؤرصئوتةآلتةخارلتلقنؤإزضادآ

الناثىءالخلافوينسبونلا،منهوينالالآخرأحدهميكذب-46

وخبالدئيويةالمصالحكلهرذ!،نفسهالدينإلىوبغيهمعنادهممن

:السبطرةلا!

تجاءئئم.ألجثئمماتغدلااين!!أليهتاقيأؤئواأئذينآختلفئاو)

.)4(أتئتفمتغيآ

والكاسلالخورولصر،والدعهالرفابحاهعلهملسمط.-47

الرشوةبإباحةالإفتاءيؤدى!الىالذىالأمر،لهمطبعاوالتطفلوالععطل

:والشراءالبعمعاملةئعالىاللهأحكاممعوتتعاملون،البدعيةوالننرر

.97:لبقرةا(1)

.701:التوبة)3(
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تيتهبمقأخنهثمتجاؤوكقان،للس!خمتأكالونيفكذلبستما.غون"

)1(،لثتيئآتضروكققنغثفمئغرضنؤإن،ضغئفمأفيأؤ

بصلةالدينإلىلاتمتالتىوالمكرالحياةأساليب48-يتخذون

:واكروةالمالعلى!صول

منخووتا،بائيهتالبأث!يمتتفثمتف!ونتقرثقأيثفثمؤإنإ

ؤيقولون،آدتهجثدينقوؤقاأدت!جمثدينهوؤتقوإون،أليهتالب

1)2("تغل!ونؤهئمدتإ(لكذلتشز

البالية،والأمورالفروعإلىأصولهوالدبنمبادىءعنيكلرضون-94

:الججاةفىحولهاويدوروابهايأكلواحق

يالل!آقنكقنآلخرامصآلم!جدوجمقارالخاخسيقاتةأتجغفتمإ

)3("آدتهجمئذتسثتوونلآآدتهصتبيلفيؤتجاقذالآيخرؤألتؤمص

ثوالشهوةالهوىويغ!الشيطانويسيطرالقلبروحانية05-تذهب

ءلىؤختتمجمفمءلىألتةؤأضلةقواةإت!كلأتخذ!نأقرأئت"

.)4("ألتهتغدينتفلإي!ققن،يخئتاؤةتضر؟غلىؤتجغلؤقذ؟ستفييما

الصفحاتفىبسطناهاوالتى-الحكيم3نالقرفىالمبينةارافيهذهإن

والفكريين.الدينيينقادض!م،وفىالحاضرصرالكلمسلهىفىئوجد-4السا؟قي

العصرفىوالمشركينوالنصارىليمودفى-نةسهاالآئار-هذهوجدتكا

منظهرتالتىوالانخداعوالاغراروالتزويرالتأويل!وروإن.القديم

)1(

)3(

.24:ةفدلماا

918:لتوبةا

.78:عمرانال)2(

.23:الجاثية)4(
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-ملحوظ-يخرنغيرمعوعلمائهما!ديثالعصرمسلمىفىلتوجد-قبل

والكيفالنوعق

مثلمااليومظهرتقد(الطائفية)و(الدينىالاحتكار)فإنوأيضا

الآية:هذهفأالكريمالقرآنحكاها

آلنضارىؤقاتمت،2ل!لىغلىآلنضارىتيم!متآلتهودإمتؤقا"

آئذين4قاكذإك،أليهتال!تتفونؤهم،ل!ى!ءلىألتفودلنصمت

،)1("كلصلق!يهمتغتفونلآ

يم:الكرالقرآنفىوردمثماالحالينفىظهرتفقدالعذابصورةوأما

كلنأؤةو!لحئمابأيرنشذشلثغئمرث*ثأنءتماربلفاا!و!ذ"

.(2إ)!*ءلى!،!يةر!*ءممامبندذ*أؤب!ذ-تغمؤأعثم-لرأ!!مت

تتضحالتى(التارنحية)الشهاداتبعضنذكرالتاليةالصفحاتوفى

يفسد،عندما(الأصلىالدين)حالةلناتتبينكى،المذكورةالآثاربها

أتباعهإلىالجراثيمتسرىوكيف،ضررأيماالبشريةيضرأنهوكيف

11الضلالطريقإلىالهدىطربقويتحول،الحباةمنالحياةفتيرب

.311:لبقرةا(1)

.56:الأنعام)2(
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الأولىالفصلى

الثانيةالنشأةقبلالدين

والدبن:الإنسان

أوربانشأةقبلالنصرانيةإلىسبيلهاوجدتقدالأوهامعبادةكانت

وإقحام،النصوصفتحرتعلىالجرأةبعث!كاالتىالنشأةوهى،الثانية

!!لرغباتهالدينإخضاعمجالفىالبشرىالعقل

..بفطرتهفاسدبأنهالثانيةالنشأةهذهفىالإنسانعلىوقدحكم

بعلماءأدىقدالأسودالبشريةوجهعلىكيدالتأا)1("إنليكى"يقولى-

نأفزمموا،بالمعاصىمليئةالبشريةبأنالتصورفىالغلوإلىالنصارى

:!بفطرتهالشرإلىيميلوأنهالإنسانجبلةفىأصيلةالمعصية

أشدالرهبانيةءرضإن"،آخرموضحفى(اليكىويقول

الأممفإنوللأسف.العالمأخلاقتاري!فىآخرأمرأىمنوإيلامأتأثيرا

سيرةأمامهاوكانت،وسيسرو)2(أفلاطونبأفكاروانتعشتارتوتا)ى

هدفهاتجعلبأناقتنعتقدالمكرمةالطاهرة)4(وكيتو)3(سقراط

أخلاقتاريخكتابمولفوهو،المعروفينالأوربيينالمؤرخينأحد)1(

5(المراجع)أوربا

وتوفى.بريطانيابريثونفى..مق)601(عامفىولد:سيسرو)2(

.(المراجع)ايطاليافى..مق)43(ديسمبر7فى

وعلمأثينافىولديونانىفيلسوف.مق(-047993):سقراط)3(

هعرفةالمفلسفةمحورجعلهوفكرةباسلوبهالفلسفةفىثورةفاحدثفيها

علمأسسوبهذااليهاتدفعالتىوالمنواميستصرفاتهودرسنفسهالانسان

علىتلاهيذهقساعدوالجوابالسؤالطريقعنشفهياتعلمهكان،الأخلاق

فىقعاليمهاليناوصلتسجنهفىفماتالمسم!ثرب،بذاتهمالمعرفةاكتشاف

.وكيستؤفون،أفلاطونتلميذيهكتب

درس.الفرنسيينالمعادنعلماءمن(0185-1787)كيتو)4(

.(المراجع)المحالميلتبلور
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النظيف.انللقومنالوطنحبومنالصحيحالعلممنيخلودافهاوجودأ

بتوهمهويظن،الظلمعلىتقومحياتهأنيئصورالإنسانأصبحوقد

ولمدة.)1(والعفريتالجنالم!يكونماأقرب،شبحءردأنهوجنونه

التدين.وغايةالأخلاقمةخ!ىيعتبرعندهابسدقتلأصبحكاملينقرتيق

الفهننفقدانوكان،ساثدآفالتراتجاهأصبحلقد:الترفسيطرة

اليكى(يقولوكا:الأصليةوكرامتهالإنسانشرفعلىقضياقدواببن

قبل)حينذاكالرومانهيةالأمةكانتإفقد:أورباأخلاقتاريخصاحب

وكانت،الكبيروالفسادالبالغةلرهبانيةلطتبينتتأرجح(الثانيةالنشأة

والانحلاللترفمسرحاوالرهبانالزهادعددفجهايكزا)ىالمدن

وعدمالاجراء،إلىبالناسأدىقدكانالجمهوررأىضعفأنكا

الدين،منيخشىأنيمكنالضميركان،نعم،والهوانالذلمقانلوف

عنوغيرهبالدعاءالذنوبغفرانعقيدةعلىقضىقدكان،نفسهولكنه

عصرمنأكثرنحوعلىوالخداعالمكرعموقد،الغفرانصكوكطريق

1)2(!مياصرة

نزعاتوإشباعالدنيالطلبوسيلةالدينصاروقد:والهوىالدين

والجهد.العملمنتهرباالدينإلىيلجأونالناسفكان.الفساد

البلاد،"مسئولياتمنارأفرالكنيسةخدمةفىدخلواالناسمنفكثير!

...")3(حركةأومملبدونيأكلواحتىترهبوامنهموكثير

.2/3،76أورباأخلاقتاريخ)1(

.3/401أورباأخلاقتار-)2(

الصفحة.نفس:السابقالمرجع)3(
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نشرإلى.تهدفالتىالسنويةوالاجماعاتالدينيةالحفلاتراوكانت

و!لاتالبزلىأمابهنإلىتحولتقدوالأخوةالمودةوإظهارالدين

النفس:عنوالتفريجالدسلية

مسرحأصارتقدالنصارىبينالتآنجىإلىتهدفالتىالدينيةفالمأدبة"

الميلادىالساخالقرنفىعايها،القضاءتموقد،الخمروشربالفصاد

بصعوبة،

فقد،السنويةونذورهمالشهداءذكرياتحالكانتوهكذا-

والفسادالجنسيةالنزعاتإشباعفيهاوعمحفلاتإلىالدينيةالمواسممخولت

!)1(منعهاإلىالناساضطرأنإلىاصل!لق

الدين،إلىتسربقدوالتحزبالتفرقكان:زبوالتصالعنرق

أمورعدةفىتعتقدمنهاكانتوكل،الأخرىمنتهربفرقةكلوكانت

هىأنهانعمكد،كانتشىءفىالحياةبحقائقلاتتعلقباليةومساثلفرعية

المناقشاتهذهتؤدىوقد،ءنهاالبحثالؤاجبمنوأنهالنجاةمناط

":سيليقول...،وقالصراعإلىوالبحوث

الخر،وو.الحبالسلاما!أضاصالدين!تقطحا.الكنيسةقساوسةفطحلقد

ذلكوفى...وأؤهاموتخرصاتظنونوتخاصمواحولىالدبنأصلونسوا

الكنيسةتخزىالتىالأوهامالد!نيةالأضكالقظهرتالمظلمثعصر

.حيا?،)2(بدونواقاثيلالأولياءعبادةوانتشرتوقجلهاالرومائية

عليهاويضحكمنهاسخرالتىالأمورحولوالتحزبالتفرقوظهر

السلامعليه(المسيحبول)حولالقساوسةاختلافمثلالمتحضر!عالم

للمسيعنزلتالتىالمائدةعلىكانال!!والخبز.نجسأوطاهرهوهل

الفطير؟أوالخهيرمنكانهلالطءمن

.301صأورباخلاق9تاربخ)1(

للمولف-با.لأوردية.،فطامالهىكاوزوالعروج5ينظر21(
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فىمتحدانهماهل(والمسيحالله)حولصمهم--أبضاوءممذا

.فيها)1(مشزكانأوالماهية

الإنسانأنقررقدالسائد(النصراق)الدينكان:والأنسانالدين

،والحضارىالعلمىالتقدمتعطلإلىأدىالذىالأمر،متطورغرجامد

قبلمنوطردهملعنهميتملموالفنونالعلومتقدمفىآسهمواوالذين

والتعذيب،الإهانةأنواعلأتسىتعرضرابل،فحسبالدينرجال

حيأ.النارفىألقىثموالار.ماءبالتطوثؤمنالذى()2(قفيتى)قطحفقد

الشح!يرةأفلاطونمؤلفاتشرحتا*لتى(هيباشية)قتلتكا

السماءوسكونالأرضدورانإثبات)3((كوبرنيكس)رحاول

.وهوانبذلعليهقضىثم(المنجم)بفلقب

ومجنعليهالقبضفألقىكوبرنيكسآراءيؤيد)4((برونو)وكان

ة.الموتإلىخفيفةنارفىألقثمسنواتيصخلمدة

حجرةفىفألقىالأرضدوراننظربةبصحة)5((جليليو)وقال

.138صأورياأخلاقتاريخ)1(

التركيةالوثائقنشر،9187ولد،فرنسىمستشرقة(فينى))2(

العثمانية.النظمودرسوالجزائر-القاهرةفى

دورانعنبرهنيونانىفلكى(1543-1473):(كوبرنيكس))3(

.(المراجع).المشمسوحولنفسهاحولالأرضيةالكرة

اللاهوتيينتحدى،ايطالىفيلسوف(0016-1548):برونو)4(

المطلقالحقوأن،بهخاصةالعالمالىنظروجهةانسانلكلأنواعتقد

الىبعضهايرتدلاأوليةعناصرمنمؤلفالعالموأنالانسانادراكفوق

وأحرقبالزندقةاتهم.شاهلكونىمبدأيحكمهاقوانينوفقتعملبلبعض

.(المراجع)البندقيةفى

والرياضةبالفلكاشتغلايطالىعالمم(1642-1564):جاليليو)5(

ثمالطبيةللدراساتأولااتجه،المحديثالمتجريبىالعلمأسسىوقدالطبيعية

ذبذبةمدةأنبالتجربةفألهبتوالطبيعةالمرياضةفىالمبحثرغبةعليهتغلبت

تعليماتتطأوأثبتالمائىالميزاناخترع،سعتهاتغيرتمهماثابتةالبندول

أوجهودرسللمشترىأقمارأربعةواكتشفالأجسامحركةغيرأرسطو

حولالأرضدورانفىكوبونيكوسنظريةوأيدالشسسيةبىالمبقعالزهرة

.(المراجع).نبذهاعلىوأرغمفحوكمالشمس
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بالكلماتمعتقدا-4عنئابأنإلىشديدأتعذيبأوعذب،مظلمةضيقة

الآتية:

صاحبأمام!لمينوأناأرءحالسبعينسنفى!جليلو)بالمدعوأنا

وأكره،الأرضبحركةالقولنجطأوأع!لرف،الإنجيلوأقبلالقدس

.!وألعنهالإلحاد

محكةأصدرتلل،عنهالافراج،لملتمافشالاعترالتولةهذهوء*
ه-.!ا

.الحياةطولبنفيهارآقرالمقدسةالفظيث!

والفن،العلمتقدمخظهرتأخرىوقاخوهناك:والتقدمالدبن

ومعاضدتهالحضارىوالعلمىالتقدملمجاراةصالحأيبقلمالسائدالدينأنوالحق

المقدسالكتابتعا)يملتعرضتاستمرلوالاتجاههذاأننحثىكانلأنه

كلها.المص!خالدينعرىوانفصمتوالتحقيقللبحثأيضآ

لتقدممعارضةرأيىفىالكاثوليكيةمبادئكانت!:ليكىيقول

بعض!أنكا،الأمرأولمضارهاتظهرلمولكنالبدايةمنذالحضازة

الهلاكصورةفىتظهرالنتيجةولكن،قتلهقبلالإنسانيهدئالسموم

.)1("الكاثوليكيةحالكانوهكذا....سريعةتأثيرهيكنلملوحتى

بحيثتكنلمورومااليونانكنائسقدمتهاالتىالنصرانيةصورةوإن

)2(.الحضارةأزمةإليهاتسلملكىيطمأن

الدينقيودمنتحررتكلماكانتالجديدةالحضارةفإنهذاعلىوبناء

وفلسفةوالسياسةوالصناعةوالعلومالطبعنىفنر،قئالريقفىفىتقدمت

علىالكنيسةسيطرةأضعفتبينماالحضارةتقدمفىساعدتأن"الأخلاق

)3(.الناسءواخ!

.137صأورباأخلاقتاريخ)1(

.11صأيضا)2(

.13صأورباأخلأقتاريخ)3(
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:الفسادمنالديرنموقف

الفسادحيتصالحأن(السياصىالدين)الجديدالديناضطروقد

والخللللظلممؤيدأالطبقىالصراعيقودوكان،والأجماعىالبشرى

كله،المجتهحعلوالدعةالترفسيطرةفىتسببهذاومن،الاقتصادى

القرنينوالغربيةأوربافىللكنائسممثلننالإقطاعيينعددنصفكانفقد

الميلادوين.عشروالثاقعشرالحادى

الرأحماليةإلىالمذكورالاتجاهتحولتختقالأقطاعيةالطبقةبدأتوحيما

قضتوقد،البشريةإذلالالدينوزمماءالرأسماليونوتشاطر،البشعة

والإخلاصالصدق-علىثاالطبللصراعوتشجيعهماتهماأثروفهمابزالطبقتان

الخسةالناسفىوصرت،الأمةبناءفىتساهمالتىالأخلاقأضعفتاكا

الفاضلةوالأخلاقالصالحةالأعالعنيعرضونفجعلوا،والدناءة

الوضيعة.والأخلاقالمباذلإلىويسارعون

فىأورباحالةمنوتشمئزتنفركانتالبث!ريةأنالقولوخلاصة

تقدآكلوكان.الحياةفىالكنسىالديندورومن،الوسطىالعصور

العصرهذاخلالأىالوسطىالقرونخلالتوقفقدوحضارمم!علمى

.م5914مشةإلى486صنةمنيمتدالذىالكئيب

!ا3
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الثاثيالفصل

الدينىالاصلاححركة

:والإسلام14أوروفىالدبنىالإصلاححركة

الميلافىىعشرانمالرنالقرخلالأورباف!الدينىالإصركةحربدأت

عث!ر.السادسالقرنإلىوامتدت

المسلمينإلىير-حالحركةهذهنشأةفىالفضلأنالباحثونويرى

الحروبمنكثإمراأوربااستفادتفقدكثيرحدإلىالإسلاموتعاليم

الإصلاححركةكيانتميزذلك،وبعدالعلميةالأندلسمراكزومنالصليبية

الديئ

:يورثديونجانيقول

أوربافىانتشرتالتىوالرياضياتوالفلسفةوالنجومالطبيعةعلوم"إن

هناومن،العربيةالمدارسمناقتبستقدكانتعشرالرانمالقرنمنذ

")1(.الأوربيةللفلسفةالمؤسسةهىالإسلاميةالأندلستكون

المدارسفىوالفلسفةالعلومتعليمفىالتسامحعن)2((رينان)تكلموقد

بلغةيتكلمونكلهموالمسلمونواليهودالنصارىكان":فقالالإسلامية

وفنيةأدبيةدرسحلقةحولويتجمعونواحدةترنيمةويرتلون،واحدة

الجصعفتكاتف،الناسبينتفرقالىالقيودرفعتقدوكانت،واحدة

.(بالآوردية)للمؤلف172صنظامالهىكاوزوالعروج)1(

حياة)لهفرنصىأثرىوعالمكاتب(2!18-1833)أرنست)2(

.(المراجع)وفلسطينلبنانفىبالتنقيبالمهتمينأولهنكان(يسوع
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فيهايسكنالتىقرطبةمساجدوصارت،المشتركةالحضارةقواعدلإرساء

.)1(أوالح!كمالعلوملهذهمراكزالطلابمنألوف

:فقالصراحةبذلككسنووركساعترفوقد

الإسلاموبفضل،العلميةالاكتشافاتفىللإسلاممدينةأورباإن"

يعمبمواولم-وغيرهما)3(ونيوتن)2(بيكنالعلومعلماءمنظهرنفسه

اليوملكانتالتقدموسائلمنهاوغروالبوصلةوالبارودالورقالمسلمون

عشرأربعةقبلعليهاكانتاىاالحالةنفسعلىوحضارتهاأورباعلوم

.)4(إقرنا

:(جرانت،،ج1)الشهيرالمؤرخيقول

حضارةزوالمنإيلامأأحكركلهأورباتاريخفىهناكحادثليس"

لمولو،أورباحضارةإلىكأيرأأضاةواف!نهم،الأندلسفئالمسلمنن

.)5(!أخرىةكثيرإضافاتلأضافواأسبانيافئمقك!ينته

وكا،المهجزرةالقدممةوالفنونالعلومإحياءالحركةبهذهتموكا

بإصلاحالعنايةظقرتفكذلك،مدهشأتقدماالعلومفىأورباتقدت

الدين

ال!ينى:بالإصلاحعنيتالتىوالحركماتالأشخاصبعضيلىوفيما

.172صالسابقالمرجع)1(

فرنصىوشاعركاتب(1491-1873)(شارل)(نيفن)بيكن)2(

العشرين.القرنفىالروحيةالمنهضةروادمن(الأسبوعيةالدفاتر)أفشا

رياضىوعلمفيلسوف(1727-4291)(اسحقالمسر)نيوتن)3(

وقوانين9166الشمسىالضياءتكوناكتشفانجليزىوفلكىوفيزيائى

1687الجاذبية

نفسه.المكان.السابقالمرجع)4(

.436صأورباتاريخ)5(
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كانالذى)1()ل!++ألاح!*+هثا("كالفنجان"-ركة-ا

وكان،الميلادىعشرالرانمالقرنفىأكسفوردفئجامعةالدينلمادةمدرسأ

منوطردهالتدريسعنالبابافعزله،لاذعانقدآالمعاصرةالنصرانيةينقد

يمة.الجرلهذهجماعته

عنفسادكسفلذىاهوحمساإيرر،(ولل!ولولول3)(2)عسايرا-2

!ط+(ولول!13ول،5أهلم)!أ!اط!اقةمدح"نهعنواكتابألفوأ،الكهيسة

الباباحمعةإلىكث!رأوأساءالمفخالنظامفيههاجم

هولندافىولدوقد.م1536إلم!1466منإيراحمسحياةوكانت

وألمانيا.وإيطاليااوإنجلزفرنسافىحياتهمعظمقضىو)ممنه

لإصلاحلحاوالذىوهو(ولول*،+ول)ول+++لألألوثرمارتن-3

،4831عامألمانيافىلدووقدالإصلاحيةكةالحرإليهنسبتهوشيرمنأكثر

حولكانتالكنيسةوبينبينهالخلافنقاطوأم.م1546عاموتوفى

البابا؟اجتهادأواللهكتابهىهل،الحقموازين

علىأو(الإيمان)علىتتوقف،هلالنجاةبمسألةبدأقدوا!ل!ف

؟(للغفرانالباباوثيقة)

التعذيب،منكأيرةلأنواعالمصلحونتعرضلقد:الضيشمحاكم

أثمرتجهودهبمولكن،وعمبواولعنواالصليبيةالجماعةمنطردوافقد

الكاثوليك،فرقةمنأرقىوكانتألمانياكاقالبروتستانت"فرقةفتأسست

فىنشر،فرنصىمصلح:(1564-9015)(يوحنا):كلفين)1(

ثيوقراطية.حكومةجنيففىأنشأ.اسمهحملمذهباوسويسرا،فرنسا

.(المراجع)الاصلاحعرفهلاهوتىأكبومنهجعل(المسيحيةالأس)له

،هولندافىم/26011466/فىولد(ايراسمسديريوسديزى))2(

الآباءعلومفىعالممأكبروكانبسويسرابازلفىم12/7/1536فىوتوفى

أوروبا.بشمالالكلاسيكيةوالدراسات(الكنيسةأباء)

المراجع....(البريطانيةالمعارفدائرة)
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أوربابلدانمعظبمةليهادخلتأنإلىأوسهحئطاقعلىأوربافىانتشارهاوتم

يكا.وأمر

ظهوربعدأكنيسة1نظامفىدخلتقدالإصلاحاتبعضأنشكولا

بامبمالدماءإراقةمنطويلةسلسلةمعهابدأتأيضأ،ولكن،الفرقةهذه

وكلما،البروتستانتأتباعقتلواالكا"وليك%،عةغلبتفكلما،الدين

الكائوليك.دماءأراقواالبروتستانتغلبت

الجديدةالفرقةهذهلتعذيبالتفتيشآمحاكذلكأورباأقامتوقد

لهدفم0148سنةفىأنشئتديةيةءاآعنعبارةوكانت(البروتستانت)

م0912سنةبأسبانياقسيطلةف!المحامهذهأنشئتذلكوقبل،معين

نوعين:علىافىمحةلهذهالمقدءونالمجرمونكانوقد

ولدينه.الباباحياةلطريقةالمعارضون:أولا

الدينمنالعكسعلىارىوالحضالعلمىالتقدمفىالمساه!ون:ثانيأ

الجامد.السائد

والحضارىالعلمىوالتقدمالدينىالإصلاحسبلآالمحاهذهوقدأغلقت

الإصلاحدعاةمنألوفاقتلتوكذلك،سنواتعدةخلالحدكبرإلى

بالهرطقةولقبتهممرانيةالنصمنال!ثيرينطردتبينماغريبةبوحشيةوالتقدم

وحثيآ.تعذيباوعذ،!همأحياءينكئيروأحرقت

الدفي:الاصلاحارئج

اتجهتعصراالدينىالإصىلاححركةوجدتقدأنهالحظحسنومن

سارتوقد،الإنحطاطحضيضإلىانحدارهابعدا؟دإلىأوربافيه

القديمةأفكارهاتطويروحاولتالصلاحطريقإلىالداخليةأحوالها

.للحياةوتصوراتها
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قدبل،المجموعحيثمقعيقةحسنةآثارظهرتفقدهذاوعلى

قدأوربافىالتقدميةالحركاتصخأساسأنإلىالمؤلفينبعضذهب

الصحيح.الدينعلىقام

الحركاتنموفىالمؤثرموالدينأنتتلفةبأد)ةدلتاىوليامأثبتوقد

للغربالجديدةالروحوأن،وإنجلراوفرزساألمانيافىوالفلسفيةالعلمية

واسهحدينىتصورنتيجة

فإنه،الدينىالتطورعلىمؤسسةأنهاالتطورزظريةفىالبعةلىويرى

.)1(اللههوالكلوأعلىلحالأعلىإلىالأدقمنالارتقاءفيمايوجد

حولنتساءليجعلناالنظريةهذهفىالدينىالقصوربوجودوالقول

العاطفةلديهوجدتقد(الحيوانية)البداثيةءراحلهفماالإنسانإذاكانما

أولا؟الدينية

لاتتعلقالدينيةالعاطفةصلةبأنالتسصاؤلهذاعلىالنفسعلماءردوقد

العديدةالجبلاتلامتزاجمعقدةغريبةنتيجةإن"ول،واحدةب!اطفة

ف!ن،نوعهافىدينيةتكونأنالضرورىمنولبس،بينهافيماوتفاعلها

خواصهاتكونحدةعلىكلتكونحينماالأشياءمنعددأأوائنننشيئن

ا-!معروفهو-كاالاتحادبعدوآثارهاضواصهاعنمختلفةوآثآرها

الصفتينعنتختلفثالثةصىفةيرلدمتباينتينصفتيناختد!طأنكا

الأخريينا

التطو8فإندينيةت!شلموإن،المذكورة()1)كرائزفإدأهذاوءلما

ف!دخلتدينيةعاطفةأحدثتقدوالانفعالال!ملوص.اقيالتدر!ى

)انالإفجبلة

وتعليم.التربيةفلسفةفىبستالموزىمقدمة)1(
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صفاتمن-الدينيةجيزةالغرأنأوربافىالمؤلغينأغابوقدكتب-

فىطبيعيةالدينيةالغريزةإن:(رينان)الايهتوروقال.الأساسيةلإنسان

.الطيورفىطبيعىالعشبناءأنكا،الإنسان

نأ:لفلاسفةامنهمغيرو(زىلووستا(و)1)نت()كا(ونيتشة)وةؤكد

الروحمثلوالدين،الدينىالإحساسهوالإنسانيةالنفسجوهر

الحضاريةللحياة

:الإصلاححركةأخطاء

لا،أمالإصلاحبعدلدينواسعةعامةبآثارالاعترافتموسواء

الناحيةءنيتضمنكانالإصلاحأنإنكارهالايمكنالتىالحقيقةفإن

التالية:الأخطاءالديفية

العقلتغلبالتىالحياةأوتارتحريكفىفشلقدالإصىلإحهذاإن-ا

العواطف.على

الإحساستنشىءللإيمان!يحةإيجادكيفيةعنعجزقد-وإنه2

إليها.وتوصليالاشعور-بالحقيقة

الجهودتبذللمأنهكاالطبيعيةللسنةمطابقأال!!لاحهذايكنلم-3

كذلك.لجعلهالخلصة

للشثونالإيجابيةبالناحيةربطهبعضهميحاوللمةإنه4-وأيضا

والحضارية.الاجتاعية

منيعد،المانىفيلسوف(4018-1724):عمانويلكانت)1(

بجامعتهاوعلمتعلمحيث.كونجزبرجفىولدءجميعاالفلاسفةأعظم

الفنسفةالميهانتهتالذىالشكمذهبفند.والميتافيزيقيةالمنطق

أسس)و،(الخالصالمعقلنقد)كانتمؤلفاتويهم،هيومعند

الحكم(نقد)و،العملىالعقلنقد)و(الأخلاقمنالميتافيزيقىالمجانب

فضايافىالمتضمنةالجوانبيستخرجالذىالتحليلهعناهاهنانقدوكلمة

.(المراجع)المنقديةالفلسفةفلسفتهتسمىولهذا،المعرفة
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مشكلاتتحلحتىوالقلبا)هقلبينالإصلاحهذايمزج-ولم5

والدزيا.الدينبينالسايمالتوازنلإيجادالجهديبذلولمضوئهفىالحياة

يقوممعظد4وكان،ءدودأجدآكانالإصلاحهذاأنوالأصل-

علىالقضاءفىتأثرهانحصروقد،نفوذهفىالباباءمارضةأساسعلى

البابا،عبوديةمنالتحررمثلذلكو،فعل-كردفقط-معدودةمفاسد

ا!االأمورمنذلكيشبهوما،الكنيسةمنوعي!يمريمتماثيلوإخراح

لفودأالإيجابيةبالناحيةكثيراتتعلقتكنولم،الدينباسمخطأاتتشرت

والحضارةالاجتماع

تاريخية:ثمهادات

فىوالخطأالض*فصوربعضعلىالآتيةالتاريحيةالتصريحاتوتدلنا

الإصلاحية:الحركاتهذه

وثكن:و.ءليقو-ا

العنصريةالتفرقةعلىالقضاءفىهذ.الإصلاححركةفشلتلقد

بهاوترقيوالحضارةالاجتماعمسائلبجهحالقيامتس!لمتطحلموكذلك،االغويةو

أمرها3ولفىظهرتالبروئستانتفرقةأنلا:وذلك.الطبيعيةالسنوفق

والخلقيةالدينيةبفطرتهماناسابعضعارضفقد،عظيمةأخلاقيةكثورة

إصلاحهاتعذرا)ئالملاثمةغراماداتوا،الدينفىالمستحدثةالبدع

فإكاالفعلوردالرفضعلىكانالبروتستانتحركةقيامأساسأنوبما

إصلاحأعضائهاعلىصهلتدكانولق،والسلبالهدمأممالفىنشطت

بأصرلهالتعررفءأسىالذىالفاسدالدينعلىوالهبومالأخلاقبعض

الحقائقوشرح،المبادىءوتق!ليد،الدستوروضحدورجاءحينمافإنه

للحركةااتنظيمىاالضهفئبينفقد

آخر:موضحفىوةكنويقول

عرفاقسهبنالى(اجرونستانتا)المذهبهذاانقسهمقليلةمدةفىإنه

فركلةكلأنمنهاتبينخلافاتبإنهماوحصلت(وكالفين،لوثراباسم
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علىأيضاالحركةهذهتأسستوةو!،والخلافالقيودمنيدمزالىتميل

المتكلمون،ووقفدورهاال!نصريةالتفرقةلعبتوقد،معقدةمختلفةأسباب

والسلافيونتغاليةالبر،الأسبازية،والفرنسيةالإيطالية،الروءانيةباللغات

هذاوحان،،لردد)1(بعدالعمومصبملعلىأبرولشان!مذهبضد

عنصريةلعوامل

الفلاحينظلمفىوالأغنياءالحكومةالحركةهذهأيدت-لقد2

العامةلدىشعبيتهاا!ركةفقدتهناومن،والعمال

جرانت:..جايقولأهذاوفى

حركةظ!ورأيامأصارمةاوخطبهبكتاباتهالفلاحينعارضلوثرإن"

!-بئمدةالضجةمذهيقمهوابأنالأغنياءلوثرطالبوقد،الظلممقاومة

يعينى،أنبدلعارض!المبلو؟رالفلا-وناستعان،ولمااظلمامن!خلمأنه

اضطراوقتاذلاثوءنذ،اطرء"دذهضحبيةذهابإكذلاثأدىوقد

بالحكومة،-رءتهارزبطتاملياووااومىطىاا(طبقةحيعمللأنلوثر

كا.بعد)2(فيماالصفةهذهواستمرت

ا)زمنتطوروةقوالت!لممالدراسةتنظيمفىالفشل-3

:(ويكن.و.ء)يقولهذاوفى

لمةإنه،أملوماتجديدممظ،كأظهروإنا)بروتصتانتمذهبإن

يفعللمالعلماءأعدوإنفإنه،ينبغىكاالمطابهذهتحقيقمنيتمكن

.للعاء4)3(ضيئا

برامجلانعدامالشعبطبقةمنال!ثديدةالأفعال4-ردود

شعبية.خيرية

ايم.يكمنأوايجهضلفةفرانسعروج)1(

.205صكوانتج.المؤلفهأورباتاريخ)2(

.35صفرانسعروج)3(
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:()وي!نيقولهذاوفى

ا)شعب،بدلوالأمراءالرؤساءحوطيدةصلاتأقاملوثرإن"

وقد.الأضيرةالأيامفىعليهمواعتمد،البدائيةمعاركهفىبهمواستعان

السادسالقرناخرفىأوالبروتستانتمذهبضدأوربافىفعلردلهداظهر

اممبيرةاوالوطنيةالدينيةال!ركاتمثلأيضأالحركةهذهوكانت،عشر

.،)1(ومعقدةمختلفةأسبابعلىمبنية

لهوادلمويالعاداتبعضعلىقاصراالإصلاحكانهذ)أنوالحاصل

مستوىتحديدفىينرحلمأنهكا-للحياةواضحادستورايصلحولم

الداضلى:التغييرعلىيقوموالأخلاقللأعال

جرانت:يقول

يستلزمكانالديناختلالإنبحيثبالاجتماعمرقبطاكانالدينإن"

.،هذا)2(قينبروثرلوثرنوص،اسيةوالبالاجتماعيةالحالةاختلال

لوثرتعاليم)بأنالقولفرصةالمعارضونوجداكقصكرهذاوب!بب

المستوىإصلاحمنتتمكنولم،ءالسهيوالضإقالفوضىإلىأدتقد

الصحة!منكبلرنصيبقولهمفىوكان.!)3(للكاثوليكيةالخلمقى

:ا!خرىاالإصلاخحركات

جانب(-إلىعشراد(دسالقرن)البروتستا؟ئال!صرقىنشأتوقد

نطاقهاف!وأثرت،الدءىالإصلاحباسمأخرى-بهاتالبروتستانتبة

حدما:إلى

.11،41صفرانسعروج)1(

كرانك.ج.1،أورزباتاريخ)2(

السابق.المرجع)3(
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)2(()،دلا،كألل!حفنكاوحركة)ألأئ*أ*2((1ينكلى)زومثلحركةلكو

"المعكوس"الإصلاحباسمعرفتالتىالمتكررةالكا"وليكيةالفرقةويقظة

وغرها...اليسوعيةالرابطة(و؟شأةإروماقاالكاثوليكىالفعل)ردأو

لحركة(فعلرد)أو(فعلا)الأساسحيثمنكانتجميعاولكها

مثلالحياةبحقائقتتعلقلاالتىالمباحثعنالابت!ادفى.نجحولم،أخرى

النافعةآثارهانجحدأنيمكنناذلكلاحولكن،هوغر(بافىالرالعشاء)

عامة.بصفة

يدوالطبقيةالوطنيةوالمصالحاءلميةالسياسيةللأحوالولقدكانت

ملائمةالأ-والهذهد.كنلمولو،الحركاتهذهانتشارفىلاتجحد

.التارخفىالحاليةمكانتهاتحتلأنأءكنلما

بميزاتامتازتقد()الكالفيةيةالحركةبأنافالاعهترضرورةخ

التالية:بالعناصرامتازتإنهاحيثمنلغرهابا)نسبةأكثر

محكةوأنشأت،الخلتىالضبطعلىمعقولةبدرجةركزتإنها-ا

الخلقيةالرقابة

جماعةأيدىعلىالكالفنيةالحركةظلفىالكنيسةحكومةقامت-2

قصاوسةستةتتضمنكانتالحاكةفالجماعة،معأوالشعبالقساوسةمن

كان،بروتستانتىسويسرىمصلح:(1531-1484:زوينكلى)1(

ن9يجبالمدينبان!قتنعاوغدا،الانسانيةحركةدعاةومنمتعلماقسيسا

الطقوسباتباعزيورخهدينةفىوبدأءالمقدسالكتابمنرأسايشتق

،،والستونالسبعالقضايال!و(الأرتيكيليس)وكتاباه،البروتستانتية

الطقوساستعمالوقاوم،تماماعقائدهيوضحان1523أصدرهمااللذان

ا!ليروسرجالعزوبةفكرةعارضوكذلك،بالكنائسوالتماثيلوالصور

المسلطاتوأيدتهالمعتقدفىالفرديةالمسئوليةوحبذالبابويةوقياموالرمبنة

المانياجنوبفىبارزابروتستانتيازعيماأصبحوهكذا،زيورخفىالمدنية

.(المراجع).سويسراأرجاءمعظموفى

به.التعريفسبق)2(
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دينيةكانتفالحكومة.الأمةرجالكبارمنشخصاعشروأثنى

م!أمدنية

الحكومةبينالتفريقعلىليقومنفسهكالفنتوجيهكان3-وقد

الكثيسة)1(.يفونفىتتدخللأنمخولةال!كومةتكونأندونوالكنيسة

لوئرعمرأواخرفىوجدتقدوالسياسةالدينبينالتفرقةوهذه

طريقهافىتتدرجكانتالدينعنالسياسةفصلطريقةوكأن،أيضا

،كالون4حرحمنبدءأأىالوقتهذامنبدءآالدينىالإصلاححركةإلى

ليكى(اا)شهـيرالمؤرخي!بركابوضوحيظهرالتقليدىالدينفشلوكان

سنحثقدللاختياراتامةاالفرصةبأنللقولنضطر":بقولهذلكعن

")2(الامتحانهذافىفشلتولكحهاللنصرانية

وفشلهالدينضىمفأنتكرأننست!حلا:*حالا!حوكةمقومات

هناككانتأخرىناحيةومن،الإصلاححرك!نجاحمقوماتأهمكان

التالية:المقوماتفىنلخصهاالإصلاححركةلنجاحمقومات

القلوبفىوأذكتالفكرنطاقوسعتالدينىالإصلاححركةإن-1

الموضحفئض!!هاووالدنيويةالحياةاستهدفتول!خها،العلىالشغفعاطفة

ا)دنيويةوالشئونا)مقلوعبادالطموحينمنالكثيرجعلوهذاالرئإى

حولها.يلتفون

اليونان-ريةعناكايريعرفونالويصطىالعصوررجالثكنلم-2

ءلمومعنالمعلوماتاتسعتحيماولكن،ودعهمو-رؤ!مللجمالوحبهم

وحاولواذلاثإلىا)ناستنبهالحركةهذهبسببوتاريخهمالقديمةاليونان

السابق.اليوناقاكرفاعصرإعادة

31صأورباأخلأقتاريخ)1(

السابق.المصدر)2(
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إلم!الميلوبدأ،الجميلةالفنوناتجاهفىكببرتحولحدثولقد3-

جميلماهوكليتتصهونالرسامونفصار،القدامىوالروماناليونانتماثيل

منا)رجالالجمالصورذوىوبرزت،القديمالكلاسيكىالطرازوفقولطيف

فىإمرفاومظاهـرالجنسعاطفةاستغرق!همبحيثالنساءمنوالجميلات

الدنيا.هذه

النظامولون،خاصىةمدنيةحياةالإقصاعنظامزرالخلقوقد-4

مثل،المشينللاختلاطمختلفةصورفظهرتمعينبلونالاجماعى

الجميلة.لل!ونالساةرةوالعروضوالغناءالرقصومجالسالشاىضلات

دستورفيهيوجدلمعصرفىا)طبي!ةعالمدراسةتمتقدكانت-كا5

،سامهدفإلىيهدفعالنموذجأومثالوفقالشخصيةلبناءواضح

نأشأنهامنوالعملللفكرمحيحةحدودلوضحاتجاهيوجدلموكذلك

الهائم.والعقلالجامحا!وىيادةفئالغلوالناستجنب

تمتطريرهكابالىبجهدالقديمللعصرالعلمىالتراثإبرا-تمولقد-6

حركةمقوماتمنمقوماوأصبحا""إالناسفانجذب،مدهشةصورةفى

الديئال!!لاخ

الإنسانية،بالنفساتصلماكلوالبحثالدراسةكلت7-وقد

الدينية.العلومفىسابقآالدراسةانحصرتبينما

،والتجارةوالمهنللصناعاتجديدةأساليبتصمكلت8-كا

يكنلممماالمغامرينالملاحينبجهودللتجارةجديدةأسواقواكتشفت

أحد.بنصوره

بحثتمكا،الناسعلىتظهرجديدةاخراعاتبدأت9-وتد

فىالطبعياتعلمدراسةكانتبينماهذا.والفنونالعلومفئجديدةنواح

لكن،الجنإلىبنسبونالدارسونوكان،السهحرتعلمالوسطىالعصور

علمية.أسسعلىالعلومهذهبجصخالعنايةظهـرتالإصلاحعصرفى
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استخدامبسببالاجتماعيةالحياةفىعظيمانقلابحدث-ولقد01

المعلوماتالشعبالم!ووصلت،كثيرأالعلمبذلكفانتشر،والبارودالمطاخ

الباروداستخداموكان.والأغنياءالعلماءذلكقبل!ااستأثرقدكانالتى

الأمراءجيشإلىملحةالحاجةتبقولمالعسكريةلوظائفالمجالأفسحقد

السابق.فىكانمثلماالمستبدين

تضعفوالأغنياءالملوكسلطةبدأتالإصلاححركةظل-وفئ11

وممه)والأرضالجيشبسصببقائمةكانتأنبعدوذلكيومبعديوما

وعماثلبتوفرالسابقةأهميتهاللأرضتبقالئروة(ولمعلىالحصولوصيلة

االوظا!ظهوربسببمكانتهاالمرتزقةجيوشفقدتوقد،الأخرىالدخل

الدائمة.المح!كرية

البحريةا)رحلاتبردأتالاصلاححركةظلفىوأيضا12-

غيرإلمماالأوربيةتعمراتالمسه-(سستكمااةيةالجةرا)ممشوفوحركة

.)1(حكلمرهالايسيلا)ىالإصلاححركةنجاحمقوماتمنهدا

:الجديدةوالحوادثالدين

وعواط!"وأخيلتهرألنكارهظكرئدجديداعالماأنسبقممااتضحلقد

،ءدودالايكوندينإلىيرإرشادهلتوججههماسةالحاجةوكانتومشاعره

وذلك،والآفاؤالأنفسنواحى-خمايشهخعلىتعاليمهتحتوىيل

وداعيا،الكوزيةللسقملاهايكونالأنفصءالمفىتص!رب!حداث

والرحمة.العدل-ؤفىوالحضارةالابر!ماعمشكلات!خيحلكالدرامصلخها

التامالدينهذامثلبدينيحظلمالجديدالعالمةإنللأسفولكن

مسئوليةأداءفىةشلفقدمعهسارالذىالدينأما،عديدةلأسباب

للأمورنظرتهو&طحيةيعالجهاافاالمجالاتلضيقوالإرشادالتوجيه

بريئآ.أنسبق13

أوربا.تاريخ:الميوزثيجر)1(

47
http://www.al-maktabeh.com



السابقة:المباحثنتاخ

السابقة:المباحثخلاصةيلىوف!!ا

للمسلهكنمديئة(للدينالثانيةالنشأة)الدبنىالإصلاححركةإن)1(

والرومانيةالإءريقيةالحضارةمنعناصرو-ودحوذلك،كبيرحدلى

تكوث!ها.فى

الإغريقحضارقىأساسفىيىاريأكانالمادىالاتجاهأنوبما)2(

تأ:يرح!الإصلاخحركةفىالمادىالاتجا.هذادخلةورد،والرومان

الروحيةللعناءسخفيف

واسعة(اللوثرية)الدينىالإصلاححركةعناصركانتولقد)3،

الكنسية،النصرانيةهومظلمضيقدينإلىضهاتعذربحيثمتنوعة

قوغاتستعيدلأنصالحةاكقليدىللدينالمعدلةالصورةتكنولم)4(

والجديد.القديممعاالدينانففشلوالإرشادبالتوجيهموتقرلضائعة

شخصياتهمتكونبحيث،الخلقىاصدقباالديفيونالدعاةيتميزلم)5(

التىالإصلاححركةلمقوماتالظهـورفرصةسنحتوهكذاجذابة

الحقيقىاالدينهدفتضرروبهذا،سابقأذكر.إها

:الإصلاخحركةلفهمتوضيحات

فهمعلىتساعداىاالتوضيحيةالإرشاداتبعضيلىفي،وزذكر

وتحليلها!الديخماالإصلاخحركة

عيةنوعلىةكثيرلاتدلالاجتماعيةاةلا-يالتأسليسيةاحلةلمراف!توجد:لاأو

ولتحديدكهالإدراالبالغتينةوالبصيرالدقةإلىحاجةهناكلحشوالمستقبل

العنمرلايظهرالأءربدايةفىبمافلر،المستقبلإلىالمؤدىا)سايمالاتجاه

أخرىعناصرتظهربينما،للأمةالاجتماعىالبناءفىهاكلآدورآيلعبالذى

الأحوالضغطبسبببعدفي!اوزنلهالايبقى،ولكنبارزةبصورةكثيرة

والظروف
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منللانتقالالحياةهذهفيهانستعدالتىالاجنماعيةالحياةمرحلة:ثانيأ

فيهاتيسرتفلو،وأدقأهمالمرحلةهذهتكونآخرمو-.فإلىموةف

القوىتوجيهيسهلفإنهالسليمالاتجاهلهاوتحدد.ؤالعملللف!رالساميةالغاية

الصدقطريقالى

لايغرفإنهافوفر!ةوالعملللفكروسنحتسطحيةالغايةكانتولو

المكلترفالحقائقتغييرالىبعدحمايؤدىبل،فحسبالقوىاستعمالاتجاه

هذهبمثلإلالاتنت!!االجامحوالهوىالمتحررالعقلمقتضياتلأنذلك،بها

الننانج"

الا-والسلوكللفكرجديدعالمبناءمرحلةخلال-لاسبيلإنه:ثالثا

العقل،ينقيحمحيث،العواطفعلىالعقلةيهايسيطرالتىالأوتاريكبتحر

المهمة.ألمعاشيةالأمورفىالصحيحةالوجهةإلىيؤد!انسجاموالقلب

للإيمانالصحيحةالكيفيةتوجدولم،-الناحيةهذهأ!لتلووإنه

-(شعوراللا)بطريقةبالحقيقةالإحساسعلىتحملالتىالعاطفةولإشباع

نأويخشى؟سيس!لميرصعةوبأيةالحياةتياربنايتجهأينإلىأدركنالما

التعبيرويتم،معناها(الأبديةالخقائق)و(الأساسيةالقيم)كلماتتفقد

الجديدالتغييرهذاضوءفىالمشكلاتوتحلجديدةصورةفىالحياةعن

!للحياة

وأتتقدمأنإماإنهابل،التو-!لاتعرفالحياةعجلةإن:رابعا

ماهر،والموا-فبالمنعطفاتخبيرقائدإلىالحياةعجلةوتحتاج،تتأخر

إيقافها.علىقادر،السيارةفراملعلىالسيطرةفى

العواطفعلىالسيطرةوفقدت،الخهيرةالقيادةهذهتتوافرلمولو

الحياةعربةستقود(الأحاسيس!والعواطف)البخارقوةفإن-والأهواء

عايهاالسيطرةتنعدمثم،تريدحيثإلى
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ال!!*ححركةأعاقإلىنصلوحينما،الإيضاحاتهدهضوءوفئ

الحقاثقلناستتضحف!نهالخفيةالمعقدةأرضيغاعلىونتعرف(الاوثرى)

التالية:

الحضارةمنالإصلاححركةفىادهااصتيرتمأىاالأثمياءإن:أولا

(الأخرىوالفتونالعلومجانبالى)أ!!امنكانواليونانيةالرومانية

وهذه،الجمالىالذوقوتربية،المادىهوالاقي،والضميرالفبحرية

أيضأ.خطيرةأنهاإلاالحياةضروربةكانتوإناك*ثة

بالغةنتائجإلىستؤدىفإتهاالازدهار"واقكن5فرصةلهاصئحتفلو

استخدامهافىالطبيعيةوالقيودالضوابطعلىالحفاظتملوبينمازالسوء

هاغيرمنفائدةوأكثرأن!حتكونأنلأمكن

الإصلاححركةفىالمستقلةمكانتهاأخذتالسابقةالثلاثةالعناصروهذه

.بالذاتمقاومةدونوالازدهاراقكنمجالووجدت،الدينى

إلم!الإصلاححركةبدايةف!متجهةكانتالجاريةالقوىأنوبما

إيجادوعلى،الجادالتفكيرعلىتحملمحيث،آثارهاتظهرلمف!نهالبناء

وبدأملاءمةأكثرظروفأوجدتحينونكنها.والرقابةللضبطأساليب

تتعدلمجهودبذلت-البشرىالسلامعشيحرقوالهوىالعقلجموح

الذىالوقتكانولكن،الموقفعلىللسيطرة(والإرشادالوعظ)

انغكاقددورهوالإرشادالوعظفيهيلعتأنيمكن

كانالإصلاححركةفىوالفكرىالعقلىافومستوىوعلى:ثانيأ

سماولاالحياةحقائقيلائمممامحىديننحوالتوجيهمنلكثيرمحتاجالأمر

الكامنةالأسرارببحثتعا!هتعتنىأنشريطة،والتطبيقالفكرمجاذفى

الأنفسعالموفى،والكونالطبيعةفى

ساميامخهجأالإصلاححركةممنحأنممكنكانالدينهذامثلإن

..والعملللفكر
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المتنوعةالدينىالإصلاححركةعناصريغأنيستطخكانوإنه

لف.والن!الأنسجام

الناشىءوالعداء،للحياةالمعاديةالسائدالنصراقالدينسياسةولكن

الدين.هذامنالحديثالعالمحرماقد(الصليبيةبالحروب)

الإسلامية(الأمةوهى)الدينلهذاالحاملةالأمةكانتأخرىناحيةومن

الدين(هذا)الناسيرلموبذلك،شيخوخنهاالىشبابهاعصرتجاوزتقد

.كا)4وتقدمهوصيوهأصالةخ،الصحيحةالأصليةصور!تهفى

كةحرنعتهصىالذكأ(الجديدالعالم)يتمكنلم،العواملهذهعلىوبناء

الأفكارأنح،السليمةالدينهذاتو"يهاتقبلمن(يةر8اللو)الإصهلاح

والمؤثراتالساميةالأفكارأنتدرككائتالحقيقةعلىالمطلعةالثاقبة

هذامنوبسيطرةلميإية(الم!الحروب)طريقعناقتباسهاتما)ىالخلاقة

.ثالحدثالعالمبناءفىجدأهامآدورألعبتقد-الدين

،التقليدىاقالنكلسالديناحة-ءس-كيرشلملجديداالعالمهذاإنثم

)1(بهيتسلىظلبل،الإيجابيةمعاؤيهابكل،الحياةعلىالقاضيةسياستهح

إلالاينسد،الحياة!ثالدينومركينشأالذىالفراغأنالبدي!ىمنأنهخ

فىملحة-حاجةهناككانتالدين)وظيفةالجديدالتصوروأمام،بالدين

مبادئهبعضعنيتخلىدينإلى-الإصلاحية(اللوهـرية)سيطرةظل

بكلالاجهتماعيةالحياةخويتفاعلالحديثةالحياةأفكارخيتفاهموالأساسية

النفوستهدئةعلىويساعد،أوسيئةكانتحسنةعايهاتنبىا)ىجوانبه

الدينأنالواضحومن.الأخرىالشئونفىيتدخلألاشريطة،البثرية

النصرأنية()المسيحيةمننابعةحضارةوجودأرفضأننىالحق)1(

وتمسك،أنقاضهاعلىقامتبل،بالنصرانيةلهاعلاقةلاأورباوحضارة

فىأما..وللفارغينللعجانزالتسلىمننوعهو(الدين)بمؤسسةأوربا

الاالدينيقاوملالأنهللاسلاممقاومةمجردالنصرانيةفتصديرأورباخارج

.(المراجع)الأوربىللاستعمارممهدكذلمكوهو.بالدين
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منيتمكنكاناللوثرية.-ظهوربعدثمفيهبولسئدخلبع!-النصرات

ومقبولة.حسنةيقةبطرالمهمةهذهأداء

.اليومأورباتعيشالغريبةكيبةالترهذهظلوفى

بهدفوببعف!العاداتوالسلوكياتالميتةبالعقيدةالتظاهرإن:وثالثأ

ئ!ىالرالأءرإنليل،والاستمرارالبقاءللدينلايضمن-النفستسلية

الأساسية.الدينوأفكارالشريعةجوهرهوبقاءهللدينيضمنالذى

فىانقلابايحدثأنالدينلايست!حالاونبهذاالحياةتتلونأنوبدون

يستحقها.إىاالمرموقةالمكانةالخياةفىيحتلوأنوالعملالفكرمجال

نأيستإحبحيثتكنلمالوئريةالإصلإححزكةقالدينوءكانة

للإيمانالصحيحةالكيفيةيحدثأنولا،العراط!علالعقليغقبأن

ليهيناو

وانتهتأسسهتوشو!الدافعةقوتهفقدالذىالدثندخترأنوالحقيقة

الدين.معاداةبنفسهمنىإنماوالعملالفكرمجالفىالفعليةصلإحيته

الصورأنحقيقةايعلمولمالدينىالإصهلاححركةقاموسكتابلعلو

!ير.حدإلىاللادثىللعصرمهدتاىاهىالنصراقللدينلميتةوا4الناقص

عجلةيقودونقوادمهرةال!!لإحكةحرمرحلةفىيتوفرلم:ورابعأ

تقديرأ(البخارقوةتشبه)التىوالعواطفالأحاسيسويقدرون،الحياة

الطاتةهذهصرفيتموتوججهها،حتىلاستخدامهادستورأويضعونسليما،

يطتفرأوإفراطبدونأ!،معتدلةيقةبطر

بحرمانجدأكا؟وامتأثربنالوقتذلثفىبرزواالذينالقواد-

،القيادةمهامسوىشىءإلىينظروالمإنهما-ى،السابقوفشلهاالأمة

برسرعته.ولاا&يرباتجاهيهتمواأمامها،ولمالمطرو-ةالعاجلةوالحاجات
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وهىالقيادةزمامالقوادمنأ-رىءموعةتسلمتنفسهالوقتوفى

حتىالعاقلةسيطرومنوالعواطفالأحاسيستلونمنومشفقةخائفة

علىرأيهافىبذلكمتعالية،الحياةلمنهجدليلاتضحأنئستطحلمإنها

.51ءرإلىالحياةتنجذبالذىالساثدالمستوى

إضهاتفىدورهلعبأساسىآخرعاملهناكذلككانعلىوعلاوة

الحياةعلىمسيطرأكانالذىالفاسدةالبيثهعاملوهو،الدينىالاتجا.

الوسطىالعصورإبانبيةالأور

)يطا)ليا،فىونطورتبدأتالدثىالإصلإححركهإن:وخامسأ

كلها.أوربابلادفىنشرهاتمهناكومن

الحركةلهذهمكانأنسب!هاوأرضبموقعهاكانتإيطالياأنوالواخ

ولقدكانت،هاءيرءنةيهازأبرعاننيةوماالرلحضارةاأثرفإن،الجدبدة

وفه،المعرالجسديةعاخهانزالجنسيهوميولهاخالعاصهصة(روما)ةيهاتهخ

لمؤلفهالرومانيهالإءبراطوريهسقوطكتابتفصيلأبلغفصلهاوالتى

.()جيبون

علىرومامسهيطرةلاتزالالفلسفيةآثارالنهضةكانتنفسهالوقتوفى

فىإلاالح!4شمستطاحلمأثينافىانطفأحينماالفلسفهمصباحإنمجيث

روما.خليقها

(و)الآخلاق(القانون)بينللتةريقسوابقوجدتأخرىناحيهومن

،العامالقانوقالتنظيمفىوالقانونالأخلاقبينالتفرقةتعهليقفىساهت

.الجديدةالحياةسيرعلىالمدمرأثرهلهكانمما

فىالدينىللتفكيرقوةأيةتتوافرلموالمؤثراتالأحوالهذهونتيجة

اللادينىالتةكبراننشروبالتالىبةاللوثرالإصهلاححركةيدعلى.الثانيةنصأته

إلا.ألمعناا)ىالعديدهوالأسبابللعوامل
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الثالثالفصلى

الخاصةوأحوالهالحديثالعصر

،الميلادىعثرالتاصحنالقرإلىعشرالساخالقرنمنالعصرهذايمتد

حدكبير،إلم!أمثمرافالذكرالساالدينىالإص*ححركةاتجاهفيهويبد!و

بعيد.حدإلىالقديمةالجاةتعارضجدبدةحياةالناستنتظمبيتما

كاملاأوكانالدنيا،ناقصأفىنظامأىأنبهاالمعزفالحقائقومن

علىكانهناومن،المستقلة(أيديلوجيته)بلونيعيشأنيستطخلا

نأاللوثريةالإصلاحبحركةيعرفما،وهىالنصرأقللدينالثانيةالنشأة

مدةفىوالتطبيقالفكرىبناؤهاانيدموإلا،ذاتهاعلىللحفاظتعمل

وجيزة

ف!تطورتإىا(العصرالحديث)نظرياتبعضيلىؤ؟ونسوق

والعمل.العلمنواحىف!ةمؤثرتبد!وبحيث(للحياةفلسفة)صورة

ظاهرةعاحهامسيطرةاللادينيةوجودالاتجاهاتدراس!هامنلناويتبين

خفية.أو

يتفاهمأنلهممكنايكنلم(الحقيقىالدين)بأنالحكميسهلهناومن

انضمامهبعدأهدافهيحققأن-أيضأ-لهممكنأيكنولمالاتجاهاتهذهح

لها.احهاوتشربهأ

هى:والمذاهبياتالنظروهذه

والوطنية.القوميةنظرية-ا

الطبيعى.المذهب-2

لمادبة.اةالحفار-3
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(!3ء3!ف!3ا5)(1)(فيلىكياما)إلىيةلنظرا5هذتنسب:القوميةيةن!ثأإالنظر

ادهاسةيرتم(روماق)تصورإنهابل،الحقيقةفئموجدها)يسأنهح

ماكيافيلى()ولكن.رومامناستوردتالتىالأخرىوالفنونالعلومح

المجتهحوكان،جديدبأسلوبالحديثالعصرفىعرضهاالذىهو

به.واشتهرتإليهفانتم!بتا-تماعيةكفلسفةبهارحبقدلفراغهالأورب

القومية:النظريةتحليل

وهى(الكون)فىكيانأعلىهىالقوميةالل!ولةأن(فيلىماكيا)يرى

القوة)ميكيافيلىنظرفىفالإنسان.المنثودةوغابتهللإنسانالأصلىالهدف

.ليسترأيهفىو)الدولة(.جهةأيةفىتعملأنهاالنظرعنبصرفا(للفوة

ثنبغىلمقياسابهذاو،فقط)سياسية(إنهابل(قانونية)ولا(أخلاقية)

لةالل!وأممالجميعإلىينظرأن

،القانونأوالأخلاقأوالدينإلىلنظرحاجةلافإنههناومن

ذلك:فىيقولفيلىوميكا

ولمبادئ،للانفاقياتخلافاالأحيانأكزفيعملأنللرثيسينبغى"

الدولةعلىإلىالحفاظيهدفذلكمادامالدينولقواعدوللإنسانية،النيةحسن

(2).خهاوبقا

آخر:موضحفىويقول

العدلمصطلحاتإطلاقي!تفلاللخطراللولةكيانيتعرضحينما"

طريقهذانشئئ!روللاأنينبغىو،والذموالمدحوالقوةوالرحمةوالظلم

:(2751يونيو12-9641يوما3نيقولا)هاكيافيللىنيكولا(1)

الغايةان):مذهبهيقول(ايطاليا)فلورنسهفىولدمؤلف،ايطالىسياصى

.(المراجع)الأميركتابله،وتلونهبخداعهالمثلفضرب(الواسطةتبرر

.381صأودباتاريخ)2(
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والإنسانيةوالأخلاقيةالدينيةالمواخجميععنالنظريصرثوأق،العمل

التخلىيست!خلاالذىأما.يت!هاوحراللولةكيانيدعمالذىالسبيلويختار

لايتصدىأنينبغىو(ديةالفر)الحياةلهفتصلح(للأخلاقالعامالتصور)عن

.(1)لاللحكم

وادفي:القومية

الدبنيبقىأنوبحوز،القوميةالنظريةلدىمصتقلةمكانةللدينليست

بينالتعارضيةحوحينما-القوميونيقولكا-لهاوخمادمأللسياسةتابعأ

شك.بلونالقوميةالمصالحتكونالغلبةفإنوالقوميةالدين

الدين،من)السياسة(-ررتأنهاالنظريةهذهتآثرمنأنبعضهموبرى

والقانونللأخلاقالمعار!المنهجشجعتأنهانجحدأننستطهخلاولكننا

ال!عنصرالسياسىالدستورمنأخر-تأنهاكا،أمرهاواستفحالءوهابعد

به.إلاالإنساريئالحياةتتطورولالاتنموالذى(الدينئ)

المومبة:ننث!ارا

مدىمنأكزربمانظريةأي!انتشارفىيؤثروالببئةالظروفعاملإن

نفعيتها.وجاذبيتها

انتشرتالتافهةالنظرياتأنتبينالتىالأمثلةمنبكثيرالتاريخويحتفظ

النظرياتوإن.لهاالظروفبعضملاءمةبس!ببمدهشةبطريقةوتطورت

قاموحينماالملائمةغ!لرالظروفبسببماتتقدالمهمةايةالعا

الجدي!للذهنصالحةوجعلهاتنقيحهاوالقوميةيةنظر2(بتهذيب)كياةيلى()ما

ونج.هيرولدهوفتاليف36ص/\جالمحديثةالفلسفةتاريخ)1(

التعريفمنمزيدنفسهالبحثثنايافىويوجدبهالتعريفسبق)2(

.(المراجع)ب
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القيم.نفيهيئستجديدمنعطفأبوابعلىتقفالأورنجيةالحياةكانت

بعد.وتبلورتظهرتقدالجديدةالقيمتكنولم،،لقديمة

تست!حدستورأومنهجعنتبحثمجدبةأورباف!الحياةكانتهناومن

عنبعيدأالسيرتسرعكىالملائمالاتجاهتحديدوإرشادهتوجيههضوءقى

القديم.المنهج

تو-يهاتظلفىالجديدةالحياةمنهجأوربافىالحياةعانقتهناومن

وأنفسيةكتعة،السياسةيدفىمستخدمةآلةالدينبقىبيما(القومية)فظرية

السمر،لمجالسزينةمجرد

فلسفةخبير)!مرسير"الدكتورعندبأهميةيحظلمالدينهذاومثل

:تالأنهلدرجة(العواطف

لاتحمللكما،فقطينوالتزالتجملمميةفىتنةحالتدينعاطفةإن

.")1(للجماعةحقيقيةمنفعة

حدإلىالمرحلةهذهفئتنعدمالنفعيةالدينمؤهلاتفإن-ءقوهو-

رالشجاعةالإرادةقيمتضخكاالأقدامتحتالحياةعناصروتذهب،كبير

ها.وغيروالإقدام

نظريةاننشاربعدتكونتقدمستقلةسياسيةجماعةأنالقولوخلاصة

الدينية.الآراءعلىوالدولةالأمةمصالحتغلبكانتالجماعةوهذه،لملقومية

نء(الدينيين)الأشضاصبعضاجتذابفىنجحتقدالجماعةهذه)نثم

كونأنهىجديدةعزيىة-ولالبهروتستانتوةرقة،الكا"وإيكفرقة

ءلىالمولةاصالح5تكرنوأن،الدينىأطسامحاءلىمبنيا(الدولةأساس)

الدين.حساب

.113الهواطففلسفة:ومرسير113الجاذبيةفلسفة)1(
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،والتطورافوممليةفىسولةالنظريةهذهوجدتالطريقةوحهذه

.الجديدةالنظريةهذهأساسعلىوالسياسةالدينرجالبإنبالتعاونوذلك

:والحياةالموميةنظرية

.ودستوركخهجالقوميةالنظريةقبلقدالحديثالعالمإن

للحياةالخاصةنظرتهيفرضفإنه،المخه!صورةقشىءيظهروحيما

لهأصرتتحددالضوءهذافىثم،،عاتوالجيللأشخاصالنفسىالمنحنىعلى

العامة.والسلوكياتالأخلاق

لاتبرزثم،والعملللجهدأو!زريوبأالتنىءهذايكونأنيمكنولا

خاصة.مكازةالحياةفئلهاتتخذولا،جليةومقتضياتهمطالبه

بعضالحياةفىأحدثتقدالقوميةنظريةكانتالقاعدةهذهضرءوعلى

نوعإلىالميلءاسنهاومن.أحدثتهاالتئةاو!يرالمفاسدإلىبرالإضافةا!اسن

منوغرها-الأحيانبعضفى-والشجاعةوالتضحيةوالتنظيمالوحدةمن

لأيةوالاستقرارللبقاءضمانولايحصل،بدونهانظريةلاتوجدالتىالصفات

بها.إلايةنظرأوأمة

ية4النظرهذهوفقأعذالذىوالعملالأخلاقضابطأنفيهلاشكوما

كهو)،حطلمجرإلىوا؟،عةالأمةأفرادفئومحصورأ،جدأضيقآكان

للأمةوالسياسيةوالعسكريةالاقتصاديةالقوةأنينكرأنأحديست!خلا

تميلاب،عةوتلكالأمةهذهإنثم،الصفاتحهذهوتتطورترقىإنماواب،عة

استعبادفىتنجحوعندما،والسياسةالفكرناصىمنالعالمتستعبدأنةإط

أمامها.يستسلمونفإخهم،الناس

القومبة:نظريةسطحبة

الأشياءمثلوخواصآثارأوالسلوكياتللأخلاقأنعاقللاينكر-

ألأخرى
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باصمسواء،وخواصهاآثارهاتظهرأنفلابدوجدتإذاوالسلوكيات

آخر.باصمأو(القومية)و(الدين)

البيثةأوالظروفبحكمخلافاتبينهافيمايوجدقدنعم

السطحيةتسيطرولم،الساىالمنهجوفقتملوالفكرىافوأنذلكومعنى

سبيليكونأنفلابدالإنسانيةللنفسالداخليةالقوىانجاهتحديدممليةفى

والرحمةالمطلقةالنفعروحالنفسفىتسرىبينماوأعلىأوسىحالخلقىالصدق

العامة.

والحلودالاتجاهاتضوئهفىوتحددت،سطحياانمهجكانإنأما

يتجهبحيث،الخلقىالصدققضيةفىألسطحيةآثارهتظهرأنفلابدالنفسية

ويفقد،والمكانالبيثةضغطخاطىءبسبباتجاهإلىبعدفيماالصدقهذا

الإيجابيةوآثارهمنافعه

الأولى-مراحلهافىسيماولا-شجعتقدبسطحيتهاالقوميةونظرية

منوغرهماوالخيانةوالظلموالخداعوالمكرالكذبفيهاينموالتىالبيئةتلك

الإنسانبةبهاوتنهضتنموالتى،للقيمالمعادىالاتجاهدممتكا،الأمراض

السياسية.والمصالحللقآربخضوعآ

الأصلية؟أحوالهاعلىالحقائقتبقىأنيمكنكيفالحالةهذهمثلوق

ضابطأيكونريةالنظهذهوفقيسيرالذىوالعهلىالخلتىالضابطوحتى

أوهوادةبدونتتعرضفإنهاالأخرىالأعمأما،فقطالوطنىالمستوىعلى

القومية.الدولمنالقاسيةالوحشيةللمعاملةرحمة

،الأمبينوالصراعالشريفغيروالتنافسالعصبيةتعتبرهناومن

عليناويسهل،النظريةلهذ.الحتميةالنتائجبعف!-الآخرينإبادةعلىوالعمل

العصر.هذافىذلكمشاهدة
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ؤيلى:ماكياحياة

فيلى،ماكيالحياةآموجزهنانذكرفإنناأءثرالنظريةهذهتتضحول!كى

،وربماأيضالمنشثهاالشخصيةبالأ-والتتأثر-نظريةأية-النظريةلأنذلث

الحضيض.إلى(عالياالواخفىكانإذا)العلومنممئلهاسطحيةبهاشنزل

سنةإيطاليافىعء+ء153+فلورنسمدينةكث(ماكيافيلى)ولدلقد

السياصيةالخدمةشبابهعنفوانفىواختارم1527سنةإلىوعاش،9146

أكسبهالذىالأمرالملوكمنعددإلم!سفيراأرسلوقد،مدينتهحكومةفى

الأحوالمنكأيرعلىوأطلعهالتجارببعض

إيطالياسياسةكانتالسياصىالسالثفىموظفا(فيلىميكيا)كانوحينما

وقد،ذلكالم!وماوالظلموالعنادوالحسدوالتآمروالدسيسةالخداععلىتائمة

.الفكرىئدميرهإلىأدتالتىهىو،حياتهفىالأحوالهذهأثرت

48ءول(ح)8ميديكى()وأطاح،إيطالياف!ثورةنشبثم1513سنةوفى

السياسىالسلك(عنفيلىميكيا)أبعدفحينئذ،لفلورنساالحرةبالحكومة

الأمير()الشهيركتابهألفهذهالفترةوف!.العزلةحياةيعيشلأنفاضطر

.ابهاشهرالذى(!ث!+()ءحولش!

فىينللمأنه،كمافيلسوقأأوكبرآمفكرأ(فيلىماكيا)يكنولم

بينيعيشوكان،اتهللذعبدأشاعرآكانبل،مرموقةمكانةالسياسة

يطبكانبل،الجماليةالحدودعندليت!ىيكنلمطموحهولكن،الشعراء

أيضأ.والعظمةالقوة

الحاآلإرضاء"الأمير"كتابهألفأنهالمنحطتفكرهعلىويدلنا

السياسية(القوة)حولفكرهركزقدوأنه،فقط(ميديكى)لإيطالياالجديد

واتجاهاتهأفكارهودراسةحياتهأ-والتفحصمنويبدو،الواحدةللأسرة

يكنولم،السطحيةالأحداثمنفكرتهيأخذكانأفقهوضيقبسطحيتهأنه
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وكذلك،الحقائقعلىالاطلاثعنفضلا،الأشياءممقإلىالوصولتغودقد

.نظرهعنالهدفيغيببحيثبالوسائلينبغىمماأكثرينشغلكان

!خعنتخلىبل،روحيةقوةأنهالدينفىفياحأميكيايرلمهناومن

.)1(المبتكرةالقوىابهاتظهرالتىالتصورات؟خ

منجعلواالذينالمتأخرينوالمؤلفينالمؤرخينبعضأن!يحايكنرلم

فعلا،،المنزلةرفهتكانلأنهكذلكجعلوهقد-عظيماإنسانافىلىميبا

كذلكالأءيكنلم،كلا،شخصيتهفىساريةكانتالصدقروحانأو

بسببوبطرتقويتقدقدمهاالتىالنظريةأنالحقيقىسببهكانوإنما

لها.الظروفملاءمة

.والجمالالجذبأنواعجمىخمعهماتصطر:انكأالسلطةانةرةأنو.الواخ

.)2(والأخمااءالضهفرؤيةعنالأنظارتحولانو

فيلى:ميكيابةنظربعدالدين

قدالحديثالعصرفىلميكيافيلىالغائيةالنظريةانتشارأنالأمروواخ

يئىكلإلىينظرونالناسمنكثيرفبدا،الحياةفىسياسياتياهـأأحدث

!ونمضلاوطقوس،يمكنتوججههاإلىآلةالدينومخول،المنظاربهذا

فيها.روخولالها

فقدواقدأوربافى-)3((الدينرجال)كانآخرجانبومن

الميكيافيلىالمنظاربهذا2النظرفاختارواالحقيقةإلىتوكلالتىبصائرهم

ومصالحهم.كياخهمعلىللحفاظ

ونج.هيرولدهوف/دتا(يف(الأول)المجلدالحديثةالفلسفةتاريخ)1(

ضل6أوكالأنعاميندفعونلاالذينالثابتةالمبادىءلأصحابالا)2(

.(المراجع)سبيلا

الاهملامأها،الكنيسةبرجالخاصالمصطلحهذاأنالمعروفهن)3(

.(المراجع)دينرجلوهو،داعيةهومسلمفكل،فيهكاهنةطبقةفلا
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سياسىدين-معأالدلنوأهلالسياسةأهلمنبتواطؤ-ظهروهكذا

.(الطبيعىالدين)بحمىجديد

الطبيعى،الدينتدوينممليةعلىالمسيطرونهمالسياسةأهلوكان

وغر!ما.)؟()+ولل!!ع!ل!(وهرورت)1()*أ*ه!(إودنمثلوذلك

يسبقلمولذا،البدايةفىواضحة(!لسياصىاالدينهذاملامحتكنولم

مرحلةبدأتحينماو!ممن،الوحىلدلنمعارضدينأنهالظنإلى

هذاأنفىشكيبقلمأنهوضحالدينهذاوفقالمجتمعاتتنظيموبدأالتر

السماوى.الدينيرازىدينوكأنه،ظهرقد،الأصلفى(سياصىدين)الدين

الأخلاقبقضاياالمتصلةالأساسيةالدينيةالموضوعاتأنرأينافقدولذا

وقد.المذكورالدينانتشاربعدالدينمفهومنطاقمنخرجتقدوالنفس

كىللسياسةالفرصةوشحت،جديد(بأسلوبالإنسانية)عنالتعبيرتم

وسهوله.بيسروأهدافهامطالبهاتحقق

رؤيةتسهلحتىمالمصيلالحديثالطبحىالدينعننتكلميلىوفيما

فيه.الدين(بطت)

و-لجاسىااجتماعىفيلسوف(6915-0153)جان،بودان)1(

التعصناثلدبدعصرفى،الدينىتسامحهعليهجربالقانوناشتغل.فرنممى

كتابهعلىشهـتتهتقوم(حرمفكل)بانهالتهمةالمدينيةبالحروبملىء

لوضعالأولىالمحاولةكانالذى(1576)(نجيرةلدولةالمستةالكتب)

بحيثاللملوكالمطلقةالسيادةضرورةبين.للتاريغحديثةعلميةفلسفة

.(المراجع)والطبيعةاللةلقوانينالاتخضعلا

ثمربفيلسوف(1184-1776):فريدريخيوهان،هربرت)3(

الأخصوعلى،والأدبوا)رياضةالفسفهبااهتمولمكنهالحقوقدرس.المانى

والتعليم.التتديةفىاصريقةودرم!!"ببستالوزىاتصلالمتربويةبالمسائل

فلسفيةكتبهننشرهبماواسعةشهرةونال4بجنجوفىالتدريستولى

والفرنسية.،الانجليزيةالىيمكدرهاترجم0185سنةمؤلفاتهنشرتلتربوية

النفس(علم)و(التربيةفىمحاضرات)و(العامةالتربية)كتابأبرزها

.(المراجع)!(كانت)فاسفةفىالواقعىالاتجاههربرتاتبعوغيرها
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بة،الفكروالحربةاطببىالدبن"

الطبيعى:الديقحقيقة

والتقاليدالعاداتحمصخمنحرايبقىالذىالدينهوالطبيعىالدين

.)1(فقطالإتسانيةالطبيعةعلىوينبنى

إلىبهابعثرسالةق(بودن)يشيركا،الدينهذاتعاليميلىوفي

الكل:للتوحيدمؤيدأصديقه

الدينأنحقيقةعلالقبح!واثبتوا،الختلفةالدينبآراءلاتضلوا9

نأينبغىبل،دينىهوهذا،اللهإلىتتوجهطاهرةروحآإلاليسالحق

1)2(لأالمسيحدينهوهذاإنيقال

:يقولثم

فىالناسلتخبطالحسنةالأسوةيمثلوأعلأكلإنسانيوجدلملوا

.،افطهذاءلىواليونانروماأنبياءؤثيلإسابنىصلحاءكانوقد.الظلم

بقاءوإلى،اللهإلىأرشدأنهناحيةمنأفلاطوذكل(بودلت)يثنىو

ذلكإلم!أرشدثم،لمسيحاأتمهقد(أفلاطون)بدأهماأنيرىوأنه.الروح

تعالى.اللهاصطفامالذينبعد-فيما-

هذهفىواضحة-وغهرهبودنعند-الدينعلىالحربولاتبلر

عندما.الأصليةوالرسلالأنبياءممكانةالاع!رافعدمممليةقإلا،المرحلة

:ول!لأولوله+تورالباوهوالطبيعىلمذهباإلىآخرداعيةيقول

وتقوا.علمهإنسانوقداكتسبأول،هوأقدمهاالأديانأحسنإن"

طبائعهمفىحأوالذىالطبيعىالدينالناستركوحينما.مبالثرةتعالىاللهمن

ونج.هوفهيرولد1/67بالحديثةالفلسفةتاريخ)1(

خبيثةفكرةهذهأنويلاحظ(المكاننفس).السابقالمرجع)2(

.عظصاءمجردالأنبياءوجعل-الوحىا؟طالتتضمنفكريةوهى،خطيرة

.(المراجع)
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والدينناخالطبيعىالقانونالىمجتكواأنالناسويكنى،ضلوافقدالعقلخ

والنصرانيةاالهودبةمثل،الأديانمنغمرهعنالامشفنا.يمكنو،الطبيعى

.والإسلام

الإنسانإنبل،الطبيعىالدينفىوالتربيةالتعليمإلىبالبشريةحاجةولا

والعقل،الإنسانطبيعةفىمودعلأنهالطبيعىبالدينملرما.بفطرتهخلئإنما

والخلقيةالدينيةالأهليةأنعلى،والشرالخيربيناقييزيستطخلنامنحالذى

.العظماءمن4الخاصفىأكثرنحوعلىتوجدإنما

إلىفيهالاتحتاجالتىالغاتةإلىبالحياةوصلقد(بورالبا)الدأءيةوهذا

المجهولةالطبيعةتوجيهاتعلى-عنده-الاءكمادريكنى،الوحىدينقيود

الطبيعة.هذهتتحولألالنايضمنوالمالطبيعيينهؤلاءولكناالحرؤالعقل

ا!ولمحااهذايقومثم،والهوىللمزاجالخضوعمجردإلىدينأجعلوهاالنئ

!ء،وجرأةبعفويةالتوجيه.بمسئوليةمعآ3المنحرف(والعقل)

الطه!يعى:والدينبرتاهر

،أوصهحنحوكلالطبيىالدينهذابفبتعرقامالذىالشخص!أنعلى

هووالمنطقيةالنفسيةالأدلةمعتمدأأكلصورةقبعرضه-صأإ-قامكا

سأ(ه!ول+!ولل!ل!+ول)(1)(تيوهردرلوا)

-كبيرةنشرممليةفى-أكزنحوعلىيتضحمموتهربرتيدىفعلى

المضادالدينهذابنشريكتفلمإنهبل(لاوحىاالجدبدرففالدينمملية

تتلخصنظريةوهى،الطبيعىالدينهذالتعليمعلميةيةنظرأنشأبل،لوحى

يلى:فيما

طبائعنافىملكاتوجودمنلنافلابد،الصددتىإدراكلناأمكنلو"

.(المراجع)بهالتعريفسبقهربرتاللورد)1(

لآ.5الإلحاد(عصر-5م)
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بمةارنةتظهرالتئالكليةالحقائق1على+مؤسسأيكونووجودها،الهدفلهذا

."الختلفةالأديان

الناقدالعقلرأم!بعلىالتىالباطنةوالحواسالظاهرةالحواسوباستثناء

."الإنسانبنىةينكةمشزتوجدالتىالحقائقإلىتوصلنا(جبلة)فيناتوجد

وأدلةمختلفبأسلوب()الجبلةفيثبتنظريتهفى(رتهر)ويستتلرد

الجبلة()!والطبيعىهبافيأساسأنإلىيصلأنإلى،متعددةوبراهين

:ويقول

،وكذلكإرادتهاوفقللتجربةمجالالاتجدوعواطفملكاتفيناتوجد

لنالاتحصلهذاوعلى،المحدودةالتجربةبذهالعواطفهذهلاتسكن

لهذهالوحيدوالملجأ.محدودغرأزلىكاملإلابوجودالكاملةالطمأنينة

الدينية،الملكةهذهفطرتهسلمتمنصخفىتوجدولذا،اللههوالعواطف

.!فةطاظارجيةوالطقوسالعباداتفىلاتظهرأنهاكامختلفةيطريقة

مكانلكلتصلح،عناصرخمسةعلىالديندعاثم(هربرت)ويؤسس

رأيه:فى،وزمان

هذهوأم،للعبادغ"ءستحقةاعلى(إلهةذات)توجدأنهرأيهفى:أولا

.(القلبيان)والصلاحالتةسىهىالعبادات

ابرائمومنانكفرمنأضوبةاعلىالحرصيجب:ثانيا

.لحياة21هذهبعدثابتانوىقابهاالأممالثواب:ثالثا

.الأخرىالأديانفىالعقائدهذهلاينفىأمربكلالإيمانيجب:رابعا

فىفألسبب،صمحةالأهورهذهلايرونأ!مخاصوجدإذا:خاءسآ

فلهذا،المعروؤةالأديانقدخلتالص-!ىترءرالأمورمنكن!رأأنذلك

الطبيعى.ادديئاحتى،الأديان!خأجلهامنفضونذنر،اكإسبعضمنهاينةر

أصل()الخمسةاصرالعضهذءمنالأولىالثلازةأنأهربرت)ويرى

لها.يدانومؤشارحمانا(جاقيانالاث!انبيما
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كلها:العناصرهذهعن(هربرت)ويقول

بها،نتمسكأنوعلينا،الخمسةالأركانهذهالطبيعىالدينيكفىإنهأ

.أوالمناقشةالبحثتقتضىالتىالمسائلعنونتخلى

الإنسانيتلقىالطبيعىالدينهذاعليهاتأسسالتىالفطرةعلىبناءوإنه

الموجهيننصائحمنيتحررأنيستطخحتى،أمستمرا(باطنياوحيأ)

.)1(،الدينيين

الطبيعى:الدينأخطاء

التفصيلاتمنؤيخلو،جداموجزالطبيعىالدينهذاأحدأنعلىلايخفى

أثناءالفطرةوحىتواجهالتىوالصعوبات.والنواهىالأرامرحولالكافط

والخطوات،ذلكفئتزاحمالتىالعواملؤوالمؤثرات،العملىالشكلفىتشكله

الدينفىلايوجدذلككل...والمؤثراتالصعرباتعلىللتغلبتتخدالتى

والشهرةالهوىعنالحياةميدانقىالإنسانيصانأنممكنفكيف،الطبيعى

؟با)فطرةيستمرباطنياوحيابأنبالقزل

والغريزةالهوىصورعلالتغلبدوناوحىاهذايستمرمتئوإلى

بمارالمئاومةعنفأنمننشاهدهبماالجحوديمكنوهل؟الشديدةوالشهوات

انحرافضورأنهاح،بالفطرةألأنحرافويسمىبلى،الىحىصوتيخق

ا!كحأ؟الهوىيخزعها

تفاوتانرىفإنناالأشخاصاختلاتحسبتختلفالموىصىورأنوبما

يجبالأصليةللفطرةالحقيقىفالصوتوإلا،بالفطرةيسمىماأصواتفى

أحد.يتصورهمافوقومنسجمامتحدأيكونأن

الأركانمصدرهى(الفطرة)أو(الجبلة)بأنهربرتحسلمناولو

حتىتطورهاطريقةنوضحبأنملزمونذلكبعددلإنناالمذكورةالخمسة

.مفيدةنتيجةإلىتصل

السابق.المكان)1(
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والسياسة:هربرت

وأنه،متوقدوذهنحساسةطبيعةذارجلاكان(برتهر)أنشكلا.!ا

.وسكوترضاعنالإنسانيةضياعمغبةلتحملمستعدآيكنإ

الديقعنيتكلمفهو،سيأسيارجلاالظروفضغطتحتكانولكنه-

والكونية،النفسيةالمسائلأهممنالدينأنح،خارجيةنظروجهةمن

)هربرتعنتماماغائبةللدين،(الداخلية)النظروجهةكانتبينما

ب!جمالالتصوراتبعض(الطبيعىالدبن)باسمتدمفإنههذاوعلى

الأخرىالحياةنواحىفىتوجيهاتأوإرشاداتأيةيقدمأنيستطعولمثمديد

خفىبأسلوبالجاءكن(والهوىالعةل)تباعاإلىدعاإنهبل

النفسبة:اتالمؤئر

بأتباعهووصل،بعدفيماالجديدالدينهذاتطوركيفنتساءلولعلنا

واللادينية؟الإلحادإلى

هذاقأما،قادمةصفحاتقمفصلةتأقىالتساؤلهذاعلىالإجابةإن

نعطىحتى،الحياةقالنفسيةالمؤثراتعنموجزةكلمةنقدمانناةالمقام

الطببعىقالدينيظهروحتى،مقاومتهاقىةومد!الفطرةعنفكرةالقارئ

الأصلبة.نهصور

هى:أصاسيةمؤثراتأربعةالحياةفىتوجدإنه:نقولالبدايةوفى

بيةالز-4البيئة-3ثةالورا-2ةالفطر-ا

:الفطرة-تعريفا

الحقلقبولتؤهلهوالتىالإنسانقالكامنةالقوةعلىيطلقاسمالفطرة

التىكالبذورفهى،البدائيةالخلقمرحلةفىالقوةهذهفردكلويمكلخ

تنمو(لأنةالفطر)تصلحفكذلك،مزهرةةشجروتصبحتنمولأنتصلح

السايمالمناخوجدتهىإذاالنتائجأطهبوتثمر
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هذهوتكون،صا!انقياإنهانكليكونللفطرةالمرحلةهذهوفى

تغلبحينما:نعمالحياةمراحلمنمرحلةكلفىالنوربمثابةالفطرة

الحياةفىوتظهرالفطرةأنوارتنطفىءأنيمكنفإنهالأخرىاالمؤثرات

المؤثرالثآثار

النحوعلى)*ولشا،**+لأ(معجمفئةالفطرتعريفوردوتد

-:قالآ

الناحيةمنأمهبطنفىوهوعليهيتخلقللطفلطبيعىدستورالفطرةإ

وبهذاالفطرةصالحيولدالإنسانأن)1((روسو)ويرى"-الروحية

والأخيرالأولدورهفى()2()بستالوزىقال

ماذكر،تشبهالفطرةعنالمسلمننالمفكرينآراءأنبالذكروجدير

يكزالذىالبهيميةوالقوةالملائكيةالقوةمىحثأنإلىالتنبهيجبولكن

الفطرةغيروالشرالخيربعوامليتعلقالإسلاميةالمؤلفاتفىوروده

الذىالمبحثذلك،والفطرة،الملائكيةال!ثةبينالتفرقةهذهويؤيد

فيهيفرق)!!7ن!ول(وح!()،*حك!3باممك!*أ+يانكالدكتورذكره

.)3(الفطرةوبينوال!يميةالملكيةالقوةبين

فىولد-فرن!مىكاتب:(1778-1712)دوسو(جاكجان))1(

الىوبالعودةالانسانبطيبةفيهانادىواجتماعيةفلسفيةتأليفله-جنيف

لمبادئهكان(اعترافات).0(اميل)،(الاجتماعىالعقد):هنهاالطبيعة

.(المراجع)والرومنطيقيةالفرنسيةالثورةنشاةفىتأثير

زيورخفى1746سنةيناير12فىولد(هنرشيوهان)بستالموزى)2(

تعليمىمصلح-سويسرافىبروجفى1827فبراير17فىوتوفىبسويسرا

دائرة)الافضلالعامالتعليمضرورةأهميةعلىركزواالذينأوائلمن

.(المراجع)(المبريطانيةالمعارف

.ال!هلوىاللهولمىالمشاهعندالتربيةفلسفة)3(
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ئة:الوراآلار-2

وهى،الوراثةبواسطةوالأهلياتالخواصبعضالإنسانفىتدخل

الظاهرةالإنسانصورةأنوكا.بناءالسلوكفىتؤثرالطباخفىبعددخولها

المعنويةصورتهتتأثرفكذلك-ابتداء-والتكوينالخلقوقتفىتتأئر

أيضأ.

فإنهماالمرحلةهذهفىالطفلإلىالناسأقربيكونانالوالدينأنوبما

بواسطةأنهكااغيرهامنأكثروالشرالخيرإلىالطفلتوجيهفىيؤ؟ران

حصادفالطفل.الوالدينفىأثرقدكانمنكلالطفلفىيؤثرالوالدين

.كثيرةمؤثرات

إثباتعلىالدالةالاجتماعيةالآراءبعضالإطارهذافىنقدمونحن

الوراثة:

)1(:لوبونغوستافيقول

2خرموضىحوفى."إلابالوراثةلاتزولوالوراثة،افاأمرورالخلق"

لننأثرإنهابل،ففطالماديةالأمورفىسلف!الاتنهخالأمةإن":يقول

.)2("أيضأوأحاسيسهمبعواطفهم

مؤثر،أقوىالورائةوالاجتماعاكفسعلمخبراءبعضجعلوقد

الأهميةهذهمئللهايرىلاوالمجاهدةوالتدريباممسباقا؟ونولكن

المراصدفىتمتالتىالتجارب!والصددبهذاالخبراءلدىالذىأنويرى

.الحيواناتمنوغرهاوالقرودانالفزعلى

تاما،انطباقاالإنسانعلىلاتنطبقالتجاربهذهمثلأنالواضحومن

.ومكانزمانكلوفى

التاريخوفلسفةالعربحضارةكتبهأه!هنشهيرفرنسىفيلسوف)1(

وغيرها.الأمملتطورالنفسيةوالمسنن

الأمم.لتطورالنفسيةالمسنن)2(
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واوالم3،ور!مةبرسبرخاصةنظرةإلى-يحتاج.الإنسانإلى-الباظرإنثم

السمو.بهذايتمضحول!،النخلإةهذهلايملثالمعاصر

الب!ئة:ارأ-3

ويدخل،يشعرلمأمبذلكشعرسواءالببئةأشياءبجصخالإنسانيتأثر

وأخلاقه.أممالهفىآثارهفتظهربالتدريجوتفكيرهفطرتهفىالتأثرهذا

الاجتماعية.والبيئة،الماديةالبيئة:قسم!نتنقسموالبيئه

،الأرضمثلوالكاليةالضروريةالأشياء(الماديةالبيئة)وتتضحن

إلىوما،الهواءؤوالماء،والفضاء،والع!ن،:النهر،والحديقة،والبيت

ذلك.

مثلوالمدنيةللحضارةالمكونةالأشياء(الاجتماعيةالصيئة)فىويدخل

والحرفوالصناعاتوالفنونوالآدابوالعقائدهـايلأخلاقوالتعليمالمدرسه

ذلك.وغير

وألاجتماعية.الماديةبشقيهاالبيئةآئارعنازاردةاالآراءبعضيرلىوفيما

:ةالشهيرمقدمتهمنالخاسىالفصلفى)1(خلدونابنالعلامةيفول

والمناخالحرارةودرجةالإقليممنءلوأخلاقهالإنسانجسمقيؤثر

)2(الأسعاهـوغيرهاورخصطرالمحاعة

هابتأثيرتواعتر،أقلتأؤيرذاتلماديةاالبيئة))يبان(أدكتزراجعلىقدو

نعم.ممةا(قىرثيةالوراأخلاقهاةبعزونشأتهاحلة.رفئ)الأ.ة(ت!زتحينمافقظ

.)3(ا(تأزيرمنأءطاماحقهاوالاجتماءمةلابيئةؤجمةصعكابقي(لى.ة(يز)أولىلقد

صاحبالتاربخوتفممهب-الاجتصاععلمىرافخلدوننةا"رحصنمحبت11(

هـ.808ت،ابربواووالعجماثورتبا"!اكأف!ق-ال!لإبت3والمقدهة

.سالخا!ا!صلاخلدونانجنمثءة)2(

،013؟13،28لونجونغوش!اف:الأصملت!ورالتفنميةالهسذت)3(

131.
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بالنة*ثبيئة-المادية-أل!ة(ليباناعندوا!ددالفدا!الفلاصفةأعطىوتد

ومونتس!ووالمسعودىوالجاحظمميناوابنوبقراطأرصطومثلوذلك

.موغير

منبتأثيريتكونالإنسانأنرأيناالنظرأمعناكماأ:بستالوزىيقول

.)1(بيئته

حتىالوراثةأثرمنأقوىالبيئةأثرأنيبدوالمشاهدةالوقاختدلوكا

.!كبيرحدإلىبالبيئةمتأثرةلتظهرالوراثةأن

بتحليلهاقنالوفإنناالوراثةوليدةنراهاالتىوالمواهبالخصائصأما

البيثة.بتأثيركانمعظمهاأنعلىذلكلدلن!ا

وفقبالزبيةتتأثرواتجاهاخهمالأشخاصأحوالإن:النربية-آئاو4

أثريظهرمدىأىإلمطأماوالفكريةالسلوكيةواتجاهاتهالمربىأحوال

بصرفالسؤالهذاعلىالإجابةممكنفإنهالإنسانفطرةإلىبالنظربيةالر

الآتية:بالطرلقةواتجديدةالقديمةالفنيةالمصطلحاتعنالنظر

ئتعلق-الثىالصفاتالأول:الصفاتمننوعانالإنسانفىيوجد

والفراممةرالذاكرةوالفطانةوال!كاءوالشهوةمثلالسخطلهوالميربالطبيعة

ها.وغبر

تسىوكانت،وأصلهالإنسانطبيعةفىداخلةتعتبرالصفاتوهذه

ا)نفسى.بالأساسالجديدالمصطلحفىوتعرف(بالجبلة)القديمالمصطلحق

القضاءيستحيلأنهأى،وحدهابيةبالزالصفاتهذهتغييرممكنولا

يمكننعم،ذكىإلىالغبىتحويلوكذا،بالتربيةوالثهوةالسخطعلى

فىتبدوحتىترقىوأناستخدامهابتحويلالوراثيةالصفاتاتجاهتحويل

أجمل.!ورة

والتعليم.التربيةفلسفة:بستالوزى)1(
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ولكنبالطبيحةتتعلقلاالىالصفاتهىالصفاتمنالثاىاوالنوع

.للإنسانالثانيةكالطبيعةجعلهاقدتكرارها

الشىءيتعودالإنسانأنفكا،للإنساناختياريةالصفاتهذهومثل

.1()ادفو)ربقصدهأيضآكهيرفكذلك،وإرادتهبقصده

ادية:الاووالقوةالنرببة

ويرى،فيهالإرادلةالقوةتقويةإلىأ!لاالزبيةفىالإنسانمحتاج

علىتوقفهمنأكز)رادتهعلىيتوقفالإنسانمستقبلأنالأخلاقعلماء

الإنسانصفاتمثلالأشخاصفىالإرادةاتبءوتثفاوت.والبيئةالوراثة

وإرادة،متوسطةالبعضوإرادةأقوىالبعضإرادةفتكون،الأخرى

.الفطرةقانونوفقكلهؤذلك،أضعف-البعض

مناسبزسانوخير،عليههىمماأقوىالإرادةتجعلأنيمكنبيةوبالز

الطفولة.زمنهوبيةالزلهذه

سنمنالأطفال.ربيةفىالناسبعضببدأالمتقدمةالبلادبعضؤفى

حدإلىتنجحقدذلكفىوجهودهم،الاستطاعةحسبالرابعةأوالثالثة

.)2(كبير

الإرادةفإن،والإرادةالرغبةمصطلحىبينالفرقفهمهناويئبغى

.)3(للتأثيرقابلةمنفعلةصفةوالرغبة.عاملةفعليةلكيفية)سم

ة!العملبدالةهوالإرادةاطتهاءإنبل،العملعنصرللإرادةويشترط

حدالم!إرادئهعلىمتوقفاالإنسانمستقبلالأخلاقعماءجعلهذاوعلى

كبير.

.47-31خليفةلحاجى21،47صالظنونكشف)1(

قيد)المهندطبعه2الأمينىلمحمدوالمتخلفللتقدمالالهىالنظام)3(

.(الترجمة

هل.استيوارثلجون(النفع)هقالةانظر)3(
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السابقينالقسمنفىتظ!رالتربيةآئارأنالسص(بقةالتصرمحاتؤضخو

تتفاوتو)حسنها،الاختيارلةوالصفات،الطبيعيةالصفآتوهىللصفات

ودرجاتها.الصفاتمراتبحسبآكثير

الجسميةبيةالزتعجزأنيةحقدأنههناعليناضبعزولا:شبهةدحض

فىتغييرآوالنفسيةالعقليةالزإيةتحدثفكيفالجسمفإحداثتغييرفى

مرنايكونللإنسانالفكرىالتكوينأنذلكءلىويجاب؟والذهنالفكر

فلا،الجسمىوينالت!منأكزالإراديةالقوةبسهببوالتأئرللتأثرقابلا

الجسم.علىالذهنقياسي!ت

أقهـالتربيةلايقبلالجسمبأنالزعملايم!هلمأنالممكنمنكذلكإنهثم

ويزداديتناسقأنهإلامرنغيرصلباكونهعالج!مأدتنرىلأننا،تماما

بطريقةالجسممنجزءاستخدامفإنوكذلك،الرياضيةبالأممالحسنأ

فلابدبالرياضةالجسمفىالتفاوتهذامشاهدةبعدوإنه.قبحأتجعلهخاطئه

أيضأ،والنفسيةالعقليةبالرياضةوالنفسالعقلفىتغيربحد!وثنسصأأنلنا

الجسم.بإزاءوالنفسالعقكمرونةعرفناإذاوخاصة

:الفطرة!ديانة

والغشفالز.منمصونة.تبقأنممكنلاالفطرةأنالقولوخلاصة

حملا!وخمهايبقىأنلايمكنكا،بيةوالتزاثةأوراتأثيرتحتوقوعهابعد

التأثير.اتتحتوقوعهبعدهـرحلةكلفىالتوجيهبمسئرليةيقومبحيثمؤثرأ

.الجديدة

والسلبيةالإيجابيةالحياةأوتارحهاترتبطأنبالفطرةالداثمللانتفاعوبحب

نورفيهادهـريزفبذلاث،-بنظامالفطريةوالنواهىالأواءرتنفذوأن،كليهما

إلىيحتاجؤإنهشطأهأخرجإذاالزرعأنكماالحياةبهاوتنتةحالبصيرة

ينموأنءممنفلاقهءراتسالحثامتصتلوبحيث،الحشراتمنالوقاية

.الشجرةوتثمرالزرع
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وبلرن،للنباتالملاثموالطقسالصالحالغذاءترفيربحبوكذلك

.والبرودةالحرارةالتكيفعلىقادرأقريأيبقىأنلايمكنف!نهذلك

الطببعة:صبانة

تتمولم،لزرعيتوافرلمإذاالصالحالغذاءأنجيدأنفهمأنوينبغى

وتصيرالأرضفىالحشراتهذهتدخلأننحشىفإنهالخشراتمنحمايته

يد.ترحسماتثمروتوهـقوآخرعأرزفتنبضا،!الخامناخأتجدثمصمادأ

الثانيةالنشأةفتحسبللزرعالجديدةالصورةبهذهالأبصارتنخاعوقد

علىتتعرفللحقيقةالمبصرةالأنظارل!نو،وطبيعيماأصىليازرعارعلزالهذا

إلىوأدت،يم!ادإلىتحولتوالتىالأصلىالعرقامتصتالتىالحشرات

.1()رعلكثانيةنشأة

-هذابمذهبه-الكونأسلمقدآنفآالمذكورالطبيعىالدينأنالحاصكو

إلمىأرشدولا،للحياةالصا!!الغذاءيوفرلمإنهتم،المجهولةالفطهـةإلى

نأأى،منهويخافيخشىماتحةقهناومن.الحشراتمنالحمايةطرإقة

صلتووالفتلرةعرقامتصتقد(المضادةوالعواملاتالمؤئر)الحشرات

فىوشكلتهاالحياةفىاندمجتإخهائم،الموتمنقرلمجاإلىالحياةممعنى

ولاالأصيلتعهيرها-الجديد"وبهافى-للفطرةيبقفلمجديدأشلوب

فىأسلوببأىالاهتداءممكنةيعدلموعذلاث،توجيههاعليهاالمبنيةللإنسانية

توجيه.بأىالاقتناعحصلولا،الحياة

الطبيعة:ودبنالوحىدين

ذلكاستلزموقد،الإيىالدينانتشارتمفقدالأخطاءهذهوخ

النظرياتتحديدممليةأنالعامةالأوساطفىوتقرر،ا)!حىدينمنالتنفير

هؤلاءيستوعبهان6وحبذا،تعمقالمىتحتاججداطيبةفكرةهذه)1(

.(المراجع)الحضارىالتقليدثىكثيرايتكلمونالذين
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الدين()الطءمنعلوي!وئيهـقإلىلاتحتاجيمةالكرللحماةا-لمطلزبةوالإممال

ئكنىصالتىهىوالفطرةبالعقلللإنمحانتحصلياىاالبصيراةإنقيلبل

.لإرشاده

،.ء

أخرىطائفةهناككانتالطبيعىبالدينتقولالتىالطائفةهذهوبجانب

كانثذلكإلىوبالإضافة،أيضأالطبيعىالدينهذالتعاليمحتىحاجةلاترى

بينهما.التفريقيتعذربحيثالسياسيةبالشئونالدينيةمفاهيم!تخلطانالطائفتان

أصحابعلىأولاأطلققدله(وحىلاب!لهالاعتقاد+3)ع!)مصطلحولعل

فىدتهالمعجزالتدخلينكرونلذبنباللقبهذااختصثم،الطبيعىالدين

.الخياةوالكونشئون

الأدبفى(التفكيرحرية)مصطلحظهرعثرالثامنالقرنبدايةوفى

.القيود!خمنئحررالتفكيرأنيعنىالمصطلحهذاوكان،الإنجليزى

الشعورفي!هموارتقالقرقهذافىاللقببهذاالملقبينعددكثروقد

)1(السماوىالوحىديناتباعإلىحاجة-بعده-يروافلمواالأ!يةبالصدق

فإنهابالبشىءذىالفلسفةءالفىتنةحلمؤإنالمصطلحاتهذهومثل

عئهالايستغنىؤلذا،العصر.الحديثفىالتف!ليرأسلوبفهمءلىتعاعد

والاجماعاالحضارةمعاجمكتاب

النهاية:الىالبدايةمنالطبيعىلدين

دورآلعبتالتىالجهـودبإيجازنذكرأنالحديثهذاختامف!وينبغى

بدايتهتنتظمعنهكاملةفكرةعلىنحصلحتىالطبيعىالديننشأةفىبارزأ

ونهايته.

هيرولدونج.د/تألميفالحديثةالفلسفةتاريخ)1(

76http://www.al-maktabeh.com



ينىاللىالإصلاخكأصفىعرضراقدالحديئةالأفلاطونيةأع!ابإن

الطبمعىالدلنوهذا،الطببعىالدلنملامجفمهلظهربأسلوبأفلاطون3راء

الدينية.2(الفرد)حاجا!منهىالروحوببقاءبالتهالإيمانأن!أ!ابهيتصور

!،قوىتأثيرذوأفلاطوق?حبإيطاليا(فلورنس)مدينةفىأنشىوقد

.وحماسبقوةأفلاطونآراءينث!ركانو

آراءتماثلآرأءاتحأذإيطاليافى(الإنسانية)الحركةحاولتوكذلك

اتجاةصورةفىالحركةهذهظهرتوقدسالطبيعىالدينأ!اب

الخاصةدءوتهاومن.الإنسانأكتشافعلىمبنيةكانتؤ،لحياةثمامل

ولاشك.الحياةمراحلفىللعملأساسأوجعلهابتعمقالإنسانيةالفطرةدراسة

هااختارالتىيقةالطرفإن.كبيرحدإلم!تعاليمهوللإسلاممدينةكةالحرهذهأن

الحركة،هذهأساسفىروحهاتتجلىالإنسانحقيقةكشففىالإسلام

قدمبل،الحركةعندهوقفتالذىالحدبهذايكتفلمالإسلامولكن

واتجاهط،والعملالفكرأبعادوحدد،ودورهالإنسانلمكائةجليةصورة

ومؤسفة.غريبةبصفةكلهاالجوانبهذهالمذكورةالإنسانيةأهملتبينما

بأنهاالظنشاغولذا،تماماواضحةالبدايةفئالحر.بهةهذهتكنولم

الإنسافىالرقىفيها--الإنسانيةالفطرةتسايربل،الوحىدينلاتقاوم

معهاتمشى-الأمربدايةق-امحنيسةافكانت،جنبإلىجنباوالدين

حتىقليلةمدةتمضلماممنوا،الخاصةالكنسيةعصالحهالتحقيق

هذهح-مرتوقد،بوضوحالوحىلدينالإنسانيةالزعةمقاومهظهرت

؟.)1(القديمةاقالأوالحديثةالخمرة

ويقصد(توينبىأرنولد)العلامةاستعمالهعلىدرجمصطلحهذا)1(

وينسيهاوالجديدالقديمبينالضروريةالحضأريةالمعلاق!ةع!التعبيربة

كسزتقدالجديدةفالخمرهناأما(الجديدالاناءفىالعتيقةالخمر)

مفحو!كانتوالجديدالقديمبينالعلاقةأنيىالقديمالاناء

.(المراجع)وفاسدة
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:ارصدبنعلىالطببىالدبنم!بطر!أسلوب

الوحىدينعلىللتغلبصياسياأسلوبااختارقدكانالطبيعىالدينإن

دعاكما،العقلىبالمقياسشىكلاختبارإلىالبدايةفئدعاأنهمنهجهوكان

وحيأ.المقياسلهذاموافقألايكونالذىالشىءاعتباررفضألى

المقلسةالكتبفىكتبماأنهوالمسيطراليقينكانالمرحلةهذهوفى

فىكبيرنقصوخإنؤ،اكئيرالتناقضيبرزفلمولذا،تماماالعقليوافق

بيما،الدينعلىالعقلغلبةبسببالإيماقالوجدانوإشباعالإممانكيفية

ؤءاسنها.بمساوثهااطديثالعصرمقتضياتوراءتلهثالكنيسةسارت

فقيل:،نفسهالوحىوحولالمعجزاتطبيعةحولالجدلنشأولقد

.بالم!جزاتمملهيخلأنلايمكناللهالإلهىفإنبالعملتخلالمعجزاتأنبما

البعضمصيربينما،مباشرةبعضالناسالىاللهحىيوأنلايعقلكذلكوإنه

تماما.الوحىيجهلونمنهناكبينما،اوحىامنالآخر

:الآقالرأىذلكبعدشاعولقد

الوحىأنعنفضلا،للوحىحاجةفلايكفىالطبيعىا(دينأنبماإنه

)1(والخلقيةالنفسيةالناحيةمنممكناليمس

والعقل:الدثن

مباشرةالحرالتفكرأ!اب)واسطةإنه:الطبيعىالدينأتباعيقول

.والحياةالدينشئونعلىاررمممفىمقياسآالعقليكون

يكونأنللعقلممكنأكانإذاماوتوضيحعليهمالرديلىفمانحاولونحن

:فنقول.أولاالمذكوزةالشئونفىمقياسأ

،والأشياءالحقائقثبوتفىالناخالعقلدورنجحدأنلا!ممنإنه

محصوروالحياةالدبنفئالعقلتدخلأنلناتثبتانوالمشاهدةالتجربةولكن

.8،12ص3بالحديثةالفلسفةتاريخ)1(
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فىيتدخلأنلهالمحددالضطاقخارجالعقلولايستطغ،محدودمدىىفى

.الأحيانأغلبفىمضرأئدخلهكانوإلا،الوحىشثون

اللحظاتهذهوفى،الحياةأوقاتأكئرفىعاجزالعقلأننرىونحن

فىفىورهوينسى،وا(سثهواتالعواطفأوديةإلمطالعقلينحطالعاجزة

نتيجة.إلىيؤدىولالاين!مزإنهتو-يهوجدوإذا،التوج!

عنخارجأيكونالشىءالذى-بأنالقطحيمكنكيفالحالةهذهشلوفى

ضأ؟أحياتهمنخارجآيكونوفهمهالإنسانعقلمستوى

النقطةوإن،العقلحدودوراءفماالأساسيةالدينأمؤرتهخوهكذا

منيبدأنالدأنأى،نالد!لءنهايبدأ)1(العقلصلعندهاينغىالتى

العقلينت!ىحيث

فىومما،،بالفطرةكبرحدإلى،تتعلقالعقليةالمباحثأنو!يح

الحقيتىالدينأساسوأممن.والتجاربوالمشاهداتالأحداثمنال!كون

إدراكءنفرجالتىالأ.وربتلكأو،الفطرةفوقبماأصلاعلهيتعلقإنما

والتجربة.21لعقل

بمعارضةؤالوحىدتنبترلإللميقوأنلامقليسوغحيفالحالةهذهوفى

المعارضة؟هذهتقبكأنيمكنكيف-و؟الأساسيةأموره

القهير:يماذج

عصرءلفىيتغيرفإنهولذا،التاونوالتأثر!سخحقيقتهفىالعقلإن

يث!ءىعقلوفى،وا-دسء2.نأةرادعقولفىالتغيرليحصلإنهبل

اذتلفة.الأ-والةوقاثالأوفئواحد

إلحاقإلىيؤدىةولهوللأشياءمقياسأتصاحالعقلهذاثلبأنفالقول

ا)تقدير.والتصورتةوقالتىالدينيةبالحقائقوالإنسانيةبالحياةبالغةأضرار

.(المراجع)العقلطاقةالمراد)1(
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هىوالتىفهابالتدخلللعقليسهحالتىالأمورأنبالتنببهالجديررومن

التىوالمشاهداتبالبديهياتفيهايعترفمالاآكثيرفإنه،ومملهحركتهمجال

!؟.(العاقلة)العقولأبسطبهاتؤمن

وراءمن،قصدتالتىالحكةمنهانعرفالتىالنماذجبعضيلىوفما

..العقكمتناولعنالأساسيةالدينأمورإبعاد

)1(:للحركةزبنرنالفيلسوف)ئ!ر:ا،ولالنموذج

القارئأيها)ت!رؤهاالتىالكتابةوهذه،جدأبدي!ىأمرالحركةإن

الفبلسوفلكنو،بدىفىال!لمحركةثار3منأثراإلاتلبسه(الآنيمالكر

خداعبهةالحرإن(بعقله)ريقول،المسيحقبلولد"ءالذىزينون)الؤديم

)2(الوجودمستحيلةرأيهفىهىبلموجودةغروإنها،ووهم

الذىالخطفإن،الحبركةتصورلايمكنإنه):أيضأزيثرنويقرل

النقطةأن،وبماالنقطمنمكوننهايتهاونقطةالحركةبدايةنقطةبينيوجد

ولوفاضلةفكل،ولاتحصىلاتعدالخطهذائقطف!نالأمتدادلإتقبل

.،الغايةنقطةإلىالوصولفلايمكنوبالتالى5محلتودةغيرطىضغيرةكاانت

التالى:بالمثالنظريتهزينونيوضحثم

السلحفاةمنقريبأكانمهماحول(05ا)ك!عأالسرخالأرنبإن"

نصفقطحإلىيحتاجبهاممسككىفإنه،السلحفاةيمسكأنلا!ست!ح

.،نهايةمالاإلىهكذا)التنقى!(يستصرثم،قليلةكانتمهماالمسافة

عليها:التغلبأحدلايستط!حمشكلةمنناهغيرالخطبكونوالتسليم

لموصولبحبامحنو،الفضاءفئكلر.السرخالأرنبأنتظنإنكلا

كلقاطعأ،الفضاءنقاطمنشلسلةالأرنبي!طحأنالمنشودةالغايةإلى

رضاحكمهينللم(194-474)بيزانطىامبواطور:زينون)1(

()048فاصدر،الكاثولميكىوالرا"ىالموتوفيزيقيةبينالتوفيقحاولالشعب

سنة35دامرومامعخلافالىأدىالذى(هينرتيكون)المتوحيدقرار

.(المراجع)

.31صزينونوالعقلالدين)2(
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يرادفالفضاءمننقطةعلىمعينةلمحةفىوجودهولكن،الأخرىبعدنقطة

اعخدهىإنمارحركته،لمحةكلفىساكنالسرخفالأرتولذا،"سكونه

فقطالنظر

لووالفضماء،الفضاءأوالمكانفىتغفإنهاو!هلوالحركةأنعلى

لأ،فضاء2خرفىالآخر،-والفضاءف!اءآخرفىيوجدف!نهحقيقياشيئابهان

.!نمابةلاماإلىوهكذا

لأاليواحىجميعفىممكنةغمرالحركةبأنالقولالم!-بهذا-يثونزوينغى

21؟.القولمنلغوبهةالحربأنالقولالىأيضأيت!ىثم

!!!زينوناستحالات5باسمالفلسفةفىهذهزينزننظريةوتعرف

غابةفى(زبنونعقل)إليهتوصلالذىالاستدلالأقهذااواضحاومن

حركة!:لحأنولا،يسكتهأنأحديستطحفلمذلكوخ.والعجبالغرابة

منفلسفةواعتباره،وشرحهالأستدلالهذابيانفىولسانهقلمه

.الأولافوذجهووهذا.الفلسفات

بيركلى:!لسفة:الئاقالنموذج

الإنسانيشا"هلمونفالج!خ،الخارجيةالأشياءوجودفىأحدلاي!ثك

)3+لألك!أولل!!أبيركلىالفيلسوفولكن،والقمروالشمسوالحيوان

ذهنية،اتتضوزهىإنماالموجوداتجمىخإنيقول(م1685-1753)

الدءوى)بيركلى(هذهبثبتولكى-الذهنخارجموجودشىءهناكوليس

:يقولق!نه

مدركةغيرأومدركةإماتصوراتناأصلهىالتىالخارجيةالأشياءإن)

الخارجيةالأشياءبينفرقيوجدالحالةهذهوفى،تصوراتمجردوالأولم!

!كللماذاأمما.دعواناالحالةهذهفىفتثبتالذهنيةتصوراتهاوبينالمفروضة

معنىهناكيكونهل:فنسألمدركةالمفروضةالخارجيةالأشياءهذه

81(الإلحادعصر-6م)
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الصلابةالل!سنإدراكعننقولوكذلك،مرقغير!كىءمثلالا!نإنلقولنا

،ملموسشىإنه

وتصوراتها.الأشياءبينفرقثمةفليسهناومن

يصنعالذى!ووالإدراكمزادفةألفاظوالمتصورالمحسوسإن

بينها،فماوالخلقالإدراكأكلالتختاففلاولذاالتصوراتفئالأشياء

.الأشاءهىالتصوراتوتصبح

الحقيقية،بالأشياءتسىتصوراتحراسناعلىينقشالطبيعةوخالق

تسىولذا،واضحةمنتظمةلاتكونالخيالفىتنثمأالتىوالتصورات

منوأنظبمأقوىتكونالإحسابروفورات.الأشياءأشباهأوبالتصورات

خارجءوجودوجودهاأنعلىلايدلهذاولكن،العقلتصوراتمن

،التصورات-واترسوىشيئاليس!،والوقتخداعدةافىووجود،الذهن

،الموجودةالحقيقةهىفقطفالنفوس،النفسخارجلاصكانو-ودولأ

."عليهاتتوقفالتىالقادرةالروحبعمل%وبذاتهاالتصوراتتدرك2وإنها

لمنيظهرومغزاها،جدأقويةبأدلةالنظريةهذه)بيركلى(أثبتوقد

.(يبريروالؤس)كتبهالذىالفلسفةيختارفىمفصلةيطالعها

كثرأالخارجفىنشاهدبأنناعليهاضيعز(كل!ةالبير)الفلسفةوهذه

تجيعأهىفهل،والجبالوالأنهاروالنجوموالقمرالشمسمثلالأشياءمن

!!؟الخادعةالتصوراتونلبسنأكلوهل؟خداعمجرد

هكذاو.....

بحيثجاءتالأسئلةهذهعلى(كلىبير)قدمهاالتىوالإجابة....

وتدهشهالعقلتحير

)بركلى)تستطحلموجيهةأسئلةكلهاكثيرةتساؤلاتتبقىذلكوخ-

كةالمدرغرللأشياءو%ودهناكأنهليسصحلوأنهومنها2عليهاالإجابة

وجود!ناكيكنلمةإذاوأيضا؟العميقالنوءحالةفىالروحتذهبفأين
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بعدف!بدنزكفن،برؤيثه!ص"--موجودوللشئء،الذهنخارج!ىء

.موجودأال!ثىيكونخيماالنوم

،ولكنهالذهنخارجالأشماءبوجودلايقول)بركلى(أنلاننكرونحن

النفوصهىوما3نفسهغيرنفوسأهناكأنجملمف!يف،النفوسبكثرةيفول

113عوجودةتبقىحتىوتصوكاوتحفظهاالمثىءقنركالتى

"يجل:للسفة:الثالثافوذج

وهذا،محالوضدهالشىءاجتماعأنوالفلسفةالمنطقكتبفىنقرأ

ذلك.لقبولمستعدأالعقلوليس،أحدبباليخطرلمللنقيضنالاجماع

-0177))1(هيجلالحديثالعصرفىالئ!حهيرالفيلسوفعقلولكن

ليوجدإنهبل،فدسبممكنآليسالتناقضأنبقوةأثبتقد(م1831

التناقض.هذاأساسعلىقامنفسها!ممونوجودأنلدرجةبكثرة

هيجل:يقول

الذىالمحضالوجودوهل؟ابختلفةالكونصورتوجيهيكونماذا

يرخقوةأومبدأوبأى؟آخرثىءلؤجوددببايكونأنيمكنسواهثىءلا

أالصورةتغير

وأمبدؤههوا)ممونفىالمو-!دالتناقضبأنذلكعلىهيجلويجيب

هذافإنل!ا،أكزوممومية(كلية)توجدلاوجودتصورناوفى.قوته

الوصدمننوعوالحسنوالممتدوالأبيضفالأسود.شىءأىمنأقلالتصور

رل!ا،(العدم)يرادف(المطلقالوجود)ولكن،بهايعرفصفةلهلأن

.العدميساوىأيضاالمحضالبسيطفالوجود

فيلسوف.شتوتفارتفىولد(1831-0177)(فردريس))1(

علىتتطوروالفكرة،الفكرةهوواحد!ثىءوالفكرالكائنان:قال.المانى

هبادىء)و(الكبيرالمنطقلها0الخلاصةثمالنقضثمالانبات:مراحل

.(المراجع)(الحقفلسفة
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ضد-نفسهاهووكذلك،نجفسههوبهيجليرىكا7-إن.الوجود

ش!!لاكانولمو،حا!لوغ!رمتحركيخرنكانفقطنفسهكانلووإنه

فىوعدمو-ودو)كنه.نةحأوقوةؤبدونللصفرمساريالكانءضسا

!!.(شىءكل)ونجتلفأ(شيئآأو،أشيئايصيرف!نهولذا،واخدضياق

وفى".الارتقاءأوالحدوثبتصوريرئ!حالد.اخلىالو-يبوزاقض"!

الحدوثيوجداللذانوالعدمالو-ودإخهما،معاوعدموجودالحدوث

آخرر!كيبينخ!ىآخرذضاديحدثثم،معأفيهويوجدان،بتضادهـ،

فىالتناقضينشأثم،التناقضفىتنشأالوحدةأنمبدأعلىيقومهيجلفنطق

تماما:انهايةفىالوحدةتنعدمحتىيوجدئم،ينعدمحتىجديدة!ورة

نشيرو)ممننا،تفصيلهاهناموض!حليسا،ساسيةهيجلنظرووجهة

مذهبه،وتوضحتعارضهالتىالردودعلىبهيردالذىأسلوبهإلى-فقط-

:يقول

والوجود،أيضآالأشياءفى!ل،فحسبالفكرقلايوجدالتناقض)إن

الوجوديةالأنظمةوفقمتعلقهعنالفكرنفصلوحينمامنناقضبنفسه

منبعأالةكرمتناقضاتفتصير،مستقلاوجودأمنهماكلاونرىوالثنائية

الفكرذاتتقاءارهىالفطرةأننعتقدحيماولكن،يمةالعزوفتورللتشكيك

هوالكونأننفمحينماوكذلك،الفطرةذاتشعورهوالفكرأنوئعتقد

الفكرسوىشىءأمامنايبتىلنفإنه-ذلكنفعلحين-الفكرصوزةتبدل

إنهبل،الأشياءلفهممعارضاالفيلسوتيواجهالذيالتناقضيكونفلا

مرآالفكرتناقضوبأن،الأشياءعينهوالتناقض!بأنخبيرأبصير

،)1(الأشياءلتناقض

جدأر!تحاقضضعيفالعقلىالمقياسأنجيدأالتفاصيلهذهمنويتضح

ثابتة.قويةحقيقةلايكونالمقياسهذايوافقالذىوالشىء4

ويبر.الفرير422الفلسفةتاريخ)1(
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تثبحشاولن،الثابتةالديناحقيفةلاختبارألعقلىالمقيا!سلايصلح.هناؤمن

المحد!ودلاءالعقلىالمقياساعتمدنانحنإذايةقوحقيقةللدين

ا:الفلانلؤن)ا

بل،مذمومشىءوتذبذبه،العقلتناقضأنالمفاصيلهذهمقيفمولا

هذافىذلكيفعللملووإنه،بتدخلهفيهاسلمالتىالأمورفىء!ودذلثإن

عليه.يحسبتقصيرهذافإنالنطاق

وتلونه،العقلبتنوعقائمأثميائهوجمالالكونبهاءأنأحدولاينكر

ويصير،سيتوقفالكونتطورف!نلخظةلمدةالوسخرداءهالعقلضمولو

للبحثالمستورةالكنوزيخرجبتنوعهالعقلإنللحيوانحظيرة،العألم

ناحيةومن،ناحيةمنوجمالهاالطبيعةمملبمشاهدةمستعيناوالاكتشاف

وبهذا،والاعتبارللنظرالإبداع-وانبيفتحالذىهوالعقلفإنأخرى

وارتقاثه.تطورهفىالكونمصهخيستمر

:والحباةالفل

بمشاهدةالصاخعرفقدفإنه،معأوالحياةالدينشثونفىدوروللعقل

،الباقعلىبالبناءواستدل،بالعملالعاملعنوبحث،المصنوعات

قافىرةذاتعنالبحثفىالجهدبذلوكذلك،الصاخعلىوبالصناعة

عنالنظربصرف،القدرةمظاهرمشاهدةبواسطةوذلكالفطرةفوقحكيمة

العلة:مراحلظحبعد(العللعلة)صورةفىالبحاروراءمنتجلىقدإلههأن

.)1(لوالمعلو

وهى،للعقلسلبيةخدماتهناكالإيجابيةالناحيةهذهإلىوبالإضافة

على،العقلبهسلمالذىالاطلاعبعدف!نه،الذ!بماءتكتببأنةجدير

علة!)وجودهناليونانيونالفلاسفةيعتقدههاالى2بذلكيشير)1(

((سبرانكباطلاهذاخلقتماربنا)فيقولونالمسلمونأها.البعيدة(العلل

،.(المراجع)

.85

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المىوالمادةءالمطالعمياءالفطرةبأن2منالحكيمالمطلقالقادرابداعات

.اخفارذاتفاعلةتكونأنلايمكنالجامدوالألكزون

بالإنسانتؤدىالإنسانوسطحيةالعقلقلةأنالعقللناأثبتوهكذا

قولمنبتضح،كاالدين"نتقربهاوسعتهالعفلعقوأن،الإلحادالى

.)1(بيكن

بيكن:قول

:فيقولهنظروجهةمنالحقيقةعن!كال!هحولابيكنيكشف

قيقالتصولكن(الدهرية)إلىالإثسانيوصلالقليلالتحق!قإن5

الروحيةفطرتهفإن،الإنسانتذلوالدهرية.بالئهالإيمانإلممابهير-حالعميق

يض-!إلىالجسميةفطرتهبهتهوىلاحتىوالمساعدةالعونإلىتحتاج

الكلبمثلوتكرمويشرفيعلوالأعلىبالذاتبتعلقهوالإنسان،المذلة

التصوروسوء،الدهريةمنأفسهحالوهمعبادة")محن،.بالإنسانيتعلقالذى

به.لاتليقذليلةحيوانيةأوحجريةآلهةفىالاعتقادمنأفضلبالتهللإيمان

.)2(للإلهوتحقيرامتهانالثانيةبينما،فقطأعتقادصوءالأولىالحالةإن

والخرافة،بسرعةالخلقسوءتورثالاعتقادسوءإلىبالنسبةالخرافةان

هذهمثلوفى،الد!ولةقوىمنأعظمقوىجمهاتنشأفإنه،أيضأللدولةخطيرة

.)3(الحمقىوراءيسيروالأنالعقلاءيضطرالحالا

وشاعركاتب(1491-1873).(شارل).(نيفن)بيكن)1(

القرنفىالروحيةالنهضةروادهن(ألاسبوعيةالدفاتر)أنشافرنسى

.()المراجع(العشرين

الأشجارعبادةمثلالهختلفةالهندهعبوداتالىالكاتبيشير)3(

هبوطفهذاوغيرهاوالأسماكوالفئرانوالقردةوالأنهاروالحيتانوالأقمار

المراجع()الألوهيةلمقام

.235ص1بالحديثةالفلسفةتاريخ)3(
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:لمذحور-؟المقصداجميلايواةققولاأخرىمناسبةفىنهبيكزو-قههـل

ستهتزجبذلكالفلسفةفإن،والدينالفلسنهةبننخلطأنقطلاينبغى"

تبدأفالفلسفة،متبابنمصدرهمالأنذلك،بالإلحادالدثنيمضفىجو.بالوهم

فىالإنسانيةوالنفس،اوحىواالإلهامعلى،والديزلمينبنىالحسىبالإد!اك

هىءاليةذاتتأثيرتحتتكونالإممانفى،والحواستأث!رصكلتتكونال!لوم

منأرخالإلهىاد!ركان،وكلماالعل!ممنأشرفالإممانكانولذا.الله

كى.وأزخوأرأكلىكانو،لتهوإسلاماإذعانابهيمانافيكانواليقينالظن

كا،منطقيابهانمصتنتجواحدةمرةالدينبمبادىءنس!لموحينما

نأوهو،كبيرأفرقأبيغ،ولكن،الأوليةبالأصول-الفلسهفةفنم!تنتج

الأصولهلكنو،بالاستقراءالأخر!االةضامثلتمتحنالفلسهنمةفىالأصولأ

الأساسيةالقوانينأنكا،اللهمنموثقة2لكونهالاتمسالدينلىالأولية

)1(للبحثلاتتعرضللشطرنج

؟الحياةخببة

ومذهبالطبيعىالدينأنإلىالوصولالسابقةلمباحثاخلالمنيمكن

بحرأمواجبهاتل!بالتىالحياةسفينةلقيادةمؤهاثنيركونالمالتف!ير4حرلى

.النجاةساحلإلىوالعواطفاتالمثهو

3مالمعقودةهناككانتالخديثللعصروألخطرالدقيهقا،ضعطفوفى

لكانتسليمةطريقةوفقالفطرةتطهيرتملوأنهوالحقالفطرةءلى

بالتوجيه.جديرة

نظامعنألفواالذينالمفكرينإن!!؟والعجزلليأسيقالماذاولكن

هوفها،و%بهامهاغموضهاالفطرةعنيبعل!واأنيستطيعزالمبرجمآةالفطس

بينالتشبيهرداءةويلاحظ334ص1بالحديثةالفلسفةتاريخ)1(

بالدينالمستهترالمادىالتفكيرلكنهالشطرنجلعبةوأصولالدينأصول

هعتعاما"فىمهذباي!ونأنالغربىالكاتبحاولمهماالغربفىالشائع

.(المراجع)الكبرىالحقاثق
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ن):ناحيةمنيقولان3(ل!أه20)ول)ولشأول!طولول(واسبينوزا(لباخها)

يقولانأخرىناحيةومن.أذلىوجوهرلنفسهاوعلةبالذاتقائمةالفطرة

الأولية،العللعننعلم،ولاالتجربةفىعاملةترىالتىالعللعنفةطنعمإننا

فىأنهحينفى،التجربةعلىالفطرةتصوريقومالأخيرالقولهذاوءلى

فقط.فكريرأ!لايجعلهاالأولىالصورة

منالفطرةدعاةيتمكنلمكثيرةأسئلةهناكالغموضهذاوباستثناء

تذهبأينفإلى؟الفطرةصدقمقياسعنالسؤالمثلوذلك،عنهاالإنجابة

الفكر؟لبناء(ىالفطر)يرالتبرهووما؟بةالت!برريرشا

ماتأزعلىللقضاءكافياالعقلئوجيهالعهلىلمذهباص!حابأجعلوهكذا

طغتحتىهذااتجاههمعلىكبيرةمدةتمضلمولكن،وتموجهاالحياة

يستطحوالم،نفسهالعقلإليهاانجرفبشدةوالعواطفالشهواتموجات

01للآخرينوالإرشادالتوجيهعلىقد!رتهعنفضلانفسهاكتشات

العقلإرشادفيهالايجدىبالقلبتتعلقالتىالحياةأوتارأنالواضحومن

العقلفيهالاينةحمعأوالقلببالعقلتتعلقالتىالحياةشئونفإنوكذلك

.وحده

،ولموالإدركللعلموسيلةالقلببأنيقولوالمالعصرذلكعلماءومعظم

فىفشل!ولكن،الحياةمشكلاتكلحلفىمتميزةمكانةللقلببحعلوا

الشىءهذا،العقلسوىشيئاهناكأنعلىبنفسهيثمهدوأحوالهاصالحياةآمور

سليل،اولندىفليسوف(1677-1632):بالرخ،اسبينوزا)1(

التفتيش،هحاكمبسببوالبرتغالأسبانياهنفرهنمعفرتيهوديةأصرة

منوحرمانه،اليهوديةالمجماعةهنطردهالىأدىمماالرأىمستقلوكان

غادرهاثمأمستردامسهر9حسقطفىحينافلبث(1656)الدينيةحقوقه

انطوائهورغمالعدساتصناعةعلىمتواضعاوعاش،بلاهاىاستقرحتى

هيدلبرجبجامعةالأستاذيةعليهوعرضت،كثيرونفلاسفةوزارهصيتهذاع

.(المراجع).فلمفتهيمبسطوفيه(لأخلاقا)كتبهوأهمبالسلومات6قاعتذر
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به.ا!عتايةدوكالحياةفراغمكءولاممكق،الحيل!بمسائكفوىأ-لصالله

ة(القلب)وهوالا

العقلتوجيهكانالطبيعىالدينسيادةعصرخلالأنه:القولوخلاضة

أيضأ.ومثموهةئاقصة-لمقابلافى-الفطرةوكانت،ناقصأ

أمواجه،تلاطمتقدوالغرائزالشهواتبحركانأضرىناحيةوفى

أ؟الشاطىءإلىالوصولمنيائسةفيهتسيرالحياةسفينةوكائت

يئة:الحدأالحضاراةلىاسنعر-3

ارقعتفقد،فعلردتظهرأنلابدكانالمذكورةللأوضاعؤنتيجة

"تطورتقدالحديثةالحضاراةإن:تقولأصوات-بالضيقالشعورزيادةبعد

الاتجاهـهذاووخ،متوازنةولامنسقةشيرطريقةبرفقناحيةكلفىبسرعة

!..ةخطيرلقاتومنزمنحدراتفىالجديدالحضارى

فوجهوضرورتهالإصلاحبأهميةشعورجاءالشعورهذاشيوعوبعد

بضرورةوالبصيرةالعلمأهلإلىالدعوة(انوتفى)فرنج!سامديرياتمجهح)

.والفنونالعلومفىخهضةقيامللإءكانفىكانإذاماحبىلؤالتحقيقالبحث

4أت*قا*باالمثوبةللنهضةبدايةتكونمحيثالأخلا.ق"ثزكيةعلىتعتمد

.)1(الموضوعحوليختارالذىللمقازاثزةبجاالمجهحوعدوقد

:لاحاتالا!الىتظرة

الكلماتأوالمقالاتهذهمثلأنوالجماعةالأمهبيهاةاو!ارةون!ملم

وأنها؟،للهشكلةءلإجاتكونلاو)ممنها،وتسكينهاالنفوسبتهدئةتقوم

نر!الصحيحال!*جديسر)وبحيث،بالمرضالشعورمنتخةفأوتقلل

.المرض

علىتلوىلامندفعةحضارةانقاذجائزةأوهقاليستطيعهلولكن)1(

.االمراجع)ا؟ايمثىءتابولا،شىء
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قد.كانتعنهانتحدثالتىالخذبثالعصر.فئالمتأزمةالحياةولكن

بالعلافيال!ايةفقدتبالتالىوالمتوازنةوالبرامجالقويةاقيادةافقدت

تستعملالتىوالأغذيةبافيدويةللانتفاعجهودهاركزتبينما،الأصلى

.والاضطرابالألمشدةعندالقلبلتهدئة

فىكرالإصلاحلاتجاهاتالضوابطوبعضالآئاربعضظهرتلقد:نعم

أساساواءن،الاجت!اءيةالحياةفىالناخالت!يمربعضأحا-ئتوهذه،فعل

علىوالقضاءالفضائللإنماء!!س!قإرنامجهناكيكنولم،قويايكنلم

الطوفاثوعاد،اضهوابطاوالآثارهذهأكأيرنفعتفاوبالتالى،الرذائل

.وجيحزةةفتربعدجديدةبقوةالبشرىالمجتصحلهجتاحأخرىمرة

المفكرين:لأالقادةإلىالحاجة

حاولاشخصين-والانضباطالتغيرلحركةكنموذج-يلىفيماونقدم

:الجاةف!نالنوازي!برإبجابرثهماو،نمبافيظر

)1((م1778-1712)(روسوجاكجان):فهوأولهماأما-

ولةءل(ح،ل4حلما3لماه*ألما!مح!3

(2()4!ل!حمأ(احلماول)،+"،كانتنويليماإ:هوثانه/،و

.القادة.نتءوناولمينمف!ركاناالاثنينأن-أولا-يعلمأنينبغىو

مء،القادةفى-وافرهايجب،التئالخصاثمركىيمرحدإلىيففءلىانوكانا

.)3(ينإلمنه!رخصاز!%ؤفيتوجا-كانت

نأوهىعدةالمؤبىالحقيقةاطور!ديةالاجصعماءاط.خاةضراءولاليصممتماخ

.إ.قاذظ?تبم،زد:بكلإ-باناروعرهـا؟ات.هـ،خاناكث-شرطتإذاابإةسفينة

(المرابع)سا:قهامشفىدكأجقهاشضت)1(

التعريفبسدق)3(

وتجرى!وا!تدف،لل:ؤتمالألأل!ىصالنظام)انلزلفكتابيزاجع)3(

.(تاجبم41)كا-ري!نوألم!اقاكةادبنال!-قلمعرفة-هـالياطرجمته
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ب!احلالىالسفتيقوحواأنالسصنةظهرعلىا!لو%ودينالقادةمنفالمطلوب

وكللئو،والقلوبالنفوسعالميغيرؤاأنالجددالقادةهؤلاءوعلىالنجاة

يستطيعواحتىوالخلقيةيةالفكرالقوةبيةبزيقومواو،والعقيدةالإيمانبروح

.الحياةعجلةقيادة

والأخيلة،الأفكاريحدثونفهمالمفكرونأما....القادةدورهوهذا

قيادةفىكايرألاينجحونفإخهمولذا،الآخرينإلىبإيصالهاويكتفون

تواجهالتىالخطيرةالحضاريةالعقباتفىعبورالاجماعيةالحياةمنعطفات

منوغرهاالعملىوالنضجالهمةوعلوالنفسسعةيفقدونإنهمثماالأم

الصحيحةالقيادةإليهاتحتاجالتىالوسائل

روسو:شخصية

الأسسالمتأزمالعصرهذافى.أبرزشخصعظيم)روسو(أولكانلقد

يرضلمأنهأممالهأعظمومن.بوضوحقضاياهاوفصل،للحضارةالعميقة

أنهوحاول،للتاريخالصحيحالاتجاهعرفبل،الحياةتياروراءبالجري

.الجمارفالحياةتيارضديسبح

:بإيجازالعصرذلكأ-والاستعراضينبغىفإنهمكانتهنعرفو)ممي

التاليةالفقرةلناتص!ورهمتدهوروضهحفىوالأخلاقالدينكانلقد-

:يقول...(ستيفزمورا)لسانعلىوردتالتى

النشاطعلىقضىقدالميلادىعشرالثامنالقرنفىالخلتىالتدهور"

الاعتقادسوءكانولقد،البلادفىالطبقات!حلأؤرادالخيرىالإنساق

ومعظم،والكاثوليكيةالبروتستانيةالبلادفىالنكلسافالدينعنسائدآ

كا.بانحلالهمءتهمينكانواامماثوإممية1المدنقساوسة

يدعونالذىللدين-يبدوكا-كارهينأنفسهمالقسسكانولقد

إلحادهم.فىارآأحروقساوستهمألمانيابروتستانتكانبينما،إ)لميه
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إلىتحولتقدوالكائوليكيةالبروتستانيةالبلادفىاكصرانيةوكانت

علىلاتقوم+والتىافيةالخرالأخلاقوبهذه.جذابةشخصيةأخلاقمجرذ

زوزيتى()المحاذيبحلقاتمثلسريةعديدةمؤسساتظهرتدينيةأصول

الآليةالماديةألحياةالصحيحالدينمكانوضعواأنهمكا(ليومينيئاو

.1()الروحمنالخاليةلمراسهيمواوالعادات

جانب-من-أوربافىوالاجتماعيةالدينيةالحالةهىهذهكانتلقد

العالم،أبصارنحطفوالفنونللعلومالجديدالبريقكانأخرىناحيةومن

كا"الدينىآلإصلاخكأحرقياداتراجتالتىالأدبيةالأ!السرتوقد

والاكتشافاتالجميلةالفنونعنفضلا)الأدبيةالأممالهذهأيضأمحرت

تقريبأاالناسحمغ(العلمية

أعضاثها(منروسووكان)إعدادهايجرىموسوعةهناكوكانت

العلميةالحركاتعلى(المعرفةمتوصطىمن)الناسيطاحأنمنهاوالهدف

الحديثةوالأدبية

وكانت.الميلادىعشرالثامنالقرنفىفرنسافىأعدتالموسوعةوهذه

لوك)2(فلسفةعلىنقدهافىمعتمدةالقديمةوالدينيةالعلميةللآراءنقدأتتضمن

.الأخرىالحديثةالعلوممعطياتوعلى

الاقتصاد.)3(عنومقالا،الموسيقىعنعديدةمقالاتروسوكتبوقد

القديمأ:والفنونالعلوملآثارروسونقد

هذ.مثلفىالسائدةوالفنونالعلوملمكانةالإساءةأنالواضحومن

عليهايقدمالتىالأممالمنيكنلمفوائدهافىالتشكيكعنفضلاالأحوال

الهمةقليل

.11صموراستينفسأوربايمخلاق)1(

بسمرست(رنجته)فى1632سنةأغسطس92فىولدلوكجون)2(

فيلسوفوهوأوتسوفى4017سنةأكتوبر28فىوتوفىبانجلترابانجلترا

.(المراجع)وتربوىسياكمى

.(الاجتماعىالعقد)روسوكتابمقدمةتراجع)3(
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فى(ويزو.ن.)مؤ!سسةو".زعتةالذىعالموضهفإنأخرلاىنايمةومن!/

كان-جائزةلهورصدت-4ةتيكتبواحتىوالثةافةال!لمأهلعلىفرتسا

ثحها.ونم!والفنونالعلومبنقدآثاريتعلق

التنويرفلسفةاستعرضالذىالجرىءأرجكا!وروسوسكانولقد

محهكرآناليكا.الجائزةعلىوحصل،نقديأاست!راضآالموجودةوالأحوال

نألهقدروالذى،للمسابقةطرحالذىالموضوعهذابتقديمهالشهرةمن

.عصرهفىأكهمرتأثيرأيحدث

للحضارةالإنسانيةالفطرةمناقضةتبد!روالفكرىالخيالىروسوعالموفى

.مكانكلفىوالمدنية

نأبسببوالمدنيةالحضارةتفوقخاصةطبيعيةحالةعندهالفطرةوحالة

الحالةفىإشباعهاأسلوبوبنالإنسانضروراتبينفيهايتحققالتؤازن

ية.الفطر

ية.والحروالخيروالمساواةوالبساطةبالفطرةروسوعنىولقد

وضعفوالعبوديةالخلقوصوءالترفالحضارةلوازممننقدكا

كناليةوالإيمان

روصو2راءعلىالاطلاعبهاممكنالتىالمقتطفاتبعضيلىفيماونعرض

الأصلية.

ووسو:بحثمنمقتطفات

الجسميةالحاجاتعلىوتقوم،،ينهاةيمامختلفةوالجسمالروححاجاتإن)

كونهاعنلاتزيدالطبيعىالدينظلفىالروحيةالحاجاتبينما،المجتهححياة

الأخلاقلمحاسنإرازإالجديدالاجماعهذاوفى.الحليةأوالزينةمنجزءأ

.)1(الحقيقيةالأخلاقلمكارمفقدانح(توكلاتالبرو)المصطنعة

.(15الاجتماعىالعقد)روسو)1(
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الكلامعواطفنا،ويعلمقوالبهفىأحوالناالحديثهلىايصوغأنوقبل

.1)1(خشنةكانتوإنحتىصادقةفطريةأخلاقناكانت.المنمقالمصطهخ

(الأخلاقمحاسن)مكانفىتوءخالرذائلمنكئيرأإن:يقولثم

.)2(الأقلعلىبهاالتظاهرأواختيارهاالناسعلىويفرض

الثعامل،أساليبوانحطت،الأخلاقفسدتوالفنالعلمتقدموكلأ

وهذه،الحسناتغابتالإنسانيةأفقفىوالأدبالعلمضوهظهروكلما

!ااستثناءبدونومكانزمانكلفىمستمرةاللعبة

أخطرهىنتائحهاولكن،لأهدافهابالنسبةعبثاأصبحالعلوموجودوان

.)4(بكثير

العسكريةالصفاتعلىيقضىبينماوالفنونالعلومتقدمو)ن،هذا-

،الأخلاقيئمحاسنطرفىالأشواكيزرعأحضىناحيةمنفإنه،ناحيةمن

فن،كلفىالطلابةيهايتفوقللعلومآكبيردورأنجدفإننابصرنايةحوحيثما

الحقيقية.مسئولياتهمعلىيدلهملاأحدأولكن

باللغاتأنطلاقأصيعأتنطلقألسنتهمولكنالأملغتهمحتىيجهلونإنهم

الأشعارمنثقرضونوإنهم،العالمأصقاعفىأحدبهالايتكلمالتىالميتة

بينال!ييزعلىلايقدرونوإنهم،شجمرهم)5(ولايفهمهمعانيهلايفهمونما

الآخرينتدهشاشاالأغاليطتأليففنيعرفونولكنهم،ا!باطلوالحق

.)6(والباطلالحهضابينيميزونفلا

.16السابقالمرجع)1(

.18المسابق)3(

.91سابق41المرجع)3(

.32السابقالمرجع)4(

،هؤلاءشعريفهممنالحقيقةفىيوجديكادلابل..جداقليل)5(

فىالشعرهنليسالذى)المحديثالشعرشعراءهنشاكلتهمعلىومن

005وللناسلأنفسهمخداعهويؤيدونههمنبفهمهالبعضوتظاهر(شىء

.(المراجع)التضليلعلىواصرار

.41الاجتماعىالعقد)6(
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فقطيسألولكن3أولاأميناكانادافمااليومالإنسانعنيسألؤلا...

ملفقة.أمحقيقيةمهارتهكانتسراء،الاجتماعيةعن.مهارته

،شيثا.الحقيقيةسعادتنافىيزدلموالفنونالعلومتقدمأنالؤ!لوخلاصة

.(1)السايمقناذووأخلاقناأفسدبل

آخر:موضحفىالخيرعنويقول

الخرحقيقةعنبعيدهوتكلفأوتزييفوكل،روحيةقوةالخيرإن

المصارعة،وقتيتعرئأنيجبالذىالمصارخمثلهوالأمينوالشخص

ويتمنى،الاحتقاوبنظرةالجسميةالعيوبتسترالتىاذجمنةالملابسإلىوينظر

)2(المصارعةحلبةعلىالخصمعلىللتغلبا(نحنيةتحركاتهكأخلأنهايخل!الاأن

نفسه:الخيرمخاطباتخرموضحفىويقواط

الوقوففىيحتاجفهلللبسطاءالأعلىالعلمتعهبرالذىأنت!الخيرأيهاأ

الذىما؟قلبكلفىالبسيطةمبادئكتيقشألم؟ومشقةرياضةإلىعليك

!وتإلىونصهقأنفسنانحاسبأنسوىقوانينكنعلمكىيذخأنمجب

..نااثزشرمسكتنناضهير

.)3(القناعةتعلمناالتىاصادقةاالفلسفةهىهذه

روسو:انمقادات

المساوءاةصدر5)نهعنواكانو،للمسابقةآخر!ثأافأقدروسوكان

والمدنية،الحضارة-وانجامنأكفيرروسوذمالبحثهذاوفى(الناسبين

و!اختيارهالفمارةقوانينءلىخروجهبسإبفسدتقا-الإنمىاناحمالةأنوأثبت

!!(اإسابقةهذهفئةالجائزصلىيحصللم4ا.ممىو).المدفيةالأجتماءيةالحياة

84إسابقاالمزجع)1(

61السابقالمرجغ)2(

15:الاتجماعىالعقد:روسو)3(
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/ول!كها،.العميقوالفكربالحيويةثتصفروسوأن..انتقاداتولاضك

ملابم.نصيبيخهاالإيجابيةللنواحىوليس،فقطالسلبيةللنواحىكعرض

لحقيقهاه

يجحلرا"أنلايستطيعونصيقةبنطرةوأفكارهروسواء2رطالعواوالذين

الإفراطمقابلةفىيطبالتفرومتصفةالحديثةلحضارةا)نتقاصفىمتطرفةأنها

.)1(الخديثةالحضاراةعشاقلدى

لولتير:آراء

،لأم-354916778()!ولأول+صأفولتيرإلىروسوأرسالىوحينما

بقوله:نولتيررداعليه(المساواةعدممصدر)عنمقاله

وأنا،الإنساقالنوعضدألفتموهالذىالجديدكتابكموصلنىإ

صورةإلىتحويلنامحاولةفىهكذاظريفآموقفأأحديتخذولم.عليماأشكرم

!،ا،رخبالقوائمالمث!ىمنأتمكنأنتمنيتكتابكمقراءةوبعد51ابيمائم

أستطصح،لأف!فىواذا،)2(سضةصتينقبل-نحوتركتهاقدالعادةهذهولكن

-5)3(حظىسوءمن3الآلطهااختيار

روسو:منالعكسعلىالعقلاقبالمذهبمعجباكانفولتيرأنوالحق

ف!نوبالتالى،موضهعكلفىنظرياكمافىوالفطرةالعقلبينالصراعوبظهر

يكتبولذا،الطفولةمشاعرإلىيعودالمدنيةذمإلىالاتجاهأنيرىفوقير

روصوثائلا:إلى

ه!اتقييدالمتحضرالمجتهحومعنى،مفزسحيوانبفطرتهالإنسانإن"

)4(الاجتماعىبالنظامسعادتهيادةوزعقلهتطويرومنوحشيتهوالتقليلالحيوان

الفلسفة.قصة:ديوراتول)1(

يحبو.طفلاكانمنذأى)2(

.315صالفلسفةقصةديورانت)3(

.316السابق)4(
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الآتية:امحلماتبا(الاجتماعىالعقد)كتابهيبدأروسوأتحنوفى

."زراهحيرمامقيدا!نهو،آ-رانالإفخلقلقد"

كير:ؤوعندالظرف

تع!،إ.لاإ!!ةفح!سب4متطرؤالجستالمذءوهـةفركرانتقكادأتإت

.العق!!والعلمبادعاءينالآخرخا-ماتكلنالانتزاء!!

إنهب!!اوحثيةاعصرإلىالإنسانيعودأنيجبإنهقطيقوأ!لاوهـودمو

.والإعجابا(ضقدليربعنال!دنوااض!لميماإفريخظر!سائلهبعضف

اضعليمانظملإصلاحالواضحةالخطوط!ددأنيستطحلم!وسوإننعم

!سآيبعا-إج!اكتصهيمءردهـوإنماقالهماوكل،المعاءمرتنوالحضارة

اواقعى.ااعملىاعالمعن

الدينية:روسوأف!اوءلىتعليق

هى:مو!وعاتثلاثء!لهاف-راؤهو(روسو)أفكارلتتناو

3ءوفوععنخارجانالثافوللأوالموضوعانوا.الدينوتالاجتماعو،التعليم

عنه:التفاصيلبعضفهذهالدينوهوالثالثالموضوعأما،بحثى

بالدينيقولكانإنه!اندينيةروسوآراءفئءجديدشىلايوجدإنه

.بأسلوبويوض!ءيرحهكانالعبقبتفكرهولكنه،المذكو!الطبيعى

له:رسالةفىيقولذاوهاهه،قوى

جميل،اررنيااءفئشئحللأنبالتهيؤمنلاوإنه،باطنىالإيمانتخإن"

."بالتهيؤمنلأنهالجمالمننوعآشىءكلقيرىإنهبل

الطبيعى:للدينمؤكدآويقول

أذ+لىيخبغىب!!،الخاهـجمناطئلىاقلبفئالدينيةالآراءإلقاءلاينبغى"

."حاجاتهحسبالدا%!!مندينه4قلبنخلق

79.(الإطإدعصس-7م)
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سوىدينهناككانلماقلوبهمهدايةقبلوااوالناسأنروسوويرى

.1()مىالطبالدين

إوجدانواالضصيرووالعاطفةبالإحساسمباشرةأفكارهفىالصلةأنبماو

ا)دين.رجال"نلأؤكاهـررسوواضسءمةمهاوتظهرلمفلذا

أسقفإلىإتهرسافالمغالطةإلىممدروسهـقا-ؤإنذلكإلمىوبالإضافة

الإفييلتعاليمقئأ،نممراقأنا:ىسيد):فيهاقالايى،الأعظميسبار

وهئ(للمسيحبلللقساوسةتلميذال!ستنصرازيتئفئوإثتبالقلب

.)2(ءمهمقاوث-شتطفلم،وخدرهااحتيسةاروسههـعاىبهاءثهمغالطة

:روسوفشل

حلفولاالطبيعىالدينفىالغموضتجليةفينجحلمروسوولكن

النصرانية.ءأخز

ذلك،يتحققحتىوإ)ممن،ترشدأنتستطهخالنهطرةأنرلاشك

مملتشوهالتىالداخليةوا،ؤثراتالوراثةمنالفطرةلصهانةالسبيلفك!ف

!!؟الفطرة

المحيطةبالبيثةالتأثرلايةحأنالإنساقالمجتهحفئالحياةحويصعب

نفسه.يحنظأنلايست!خالقلبإنحتى،بالإنسان

فإنهالقلبيصقلوااضحبرنامجهناكيكنلمإذاالحالةهذهمثلوفئ

هذهتقومأنولاوالغشالغلبدونمستتكرةالقلبهدايةتكونأنلايرجى

.الفطرةأسسعلىالهما-اية

الإنسانيةللفطرةمطيعةالإنسانيةةالغريزت!!نفكيفذلكعنوفضلا

حاسةالفطرةمخالفاتتدمروحينما؟الحياةتضظمانتىالأممالوجوددون

والتهذيب؟والتطويرالصقلبعمليةتقومالتىالوسائلهىفاوالخلقالروح1

.1/584الحديثةالفلسفةتاريخ)1(

1/581الحديثةالفلسفةتاريخ)2(
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معرف!ءرداللهإلىالآتجاهيجعلالذىالتصوفأنيعلملم!وسوولعل

دن!يافئون-3لاا!صالحةؤالأ!،كالخالصةاعقيدةاعلىاقرندونذهـنية

اكرا!زاإلىبم!اتءبررديحصلانذىالهدوءأنكاة!مفسطةسهـىالحتهيقة

طوؤاذ،رس!صوتإ-أت41حاءرد4إزإل؟او-دازيةا4المعرؤفى"3سانلهألجس

ءؤزتة.ورذلى!إرغباتاوالغراؤز

:إ"مطرةاعلىالحفاظعواهل

اذو،وةة-صااللهأودعو)كدالبذتةاشلإفطرةاآنريناأنسبقل!د

ثماهـذاتلض!حرة-3وناحكأفتاجأسبذرداأنالمعررفومنيموالإثمار

اقا)ث؟و!حمادا(صىاثاق!ااو،!الأرضنقاءكالأو:لثياءثلاثةإلىوأوراق

رذ.آصو4أ-!اواصقيلأراالآؤاتن5وصهياز-،زكظيفنهاببءذلاثو.ىالر

.ذلاثإلمتماولماءال-داواءإجصروض2الأر

ءاهـهاتؤق-ىانفطرةعاحاتحافظلكى-فإنهالقاعدةهذهضوءوفى

ذلترمدثم(رءكر!!الأعشاب)والنفاقالشركمنالأرضتنقيةتجب-

درجصقى-تأقذلاثو/مد.بالعباداتا)زرعرتىتم؟والية!نالإمماناديسيلهى

وهى.والمشاتهصاتوالمنكراتوالنوا!ىالأواءروالآداب(الحدود)

مرذه-ءلىالحنكاهـاردونالحياةءمح!لمةم!كرلامماور،خماوةبعدخطوةتؤزر

الأموهـ

اطريقة-اووذهءاىماإثماتو!و!ااونظاإفطرةاصيانةتتمأنوبلمون

.افىة!*)"خاءء*اأسالصصاتطى)نوتناؤكةزابتةتبقئلنهاثماروأوراقهافإن
ا!.

:إفطرةاالنعوةعام

ؤإك،ثلجئاإنمعلأنوحىا-5احق!!الاإصشصاخاطبه"ىاالدينمضكجوفئ

نفم!اذأفث!إواة!جاءوضحتقدالأساسيةالحياةثونفى*ممانته

ىالأض،اتزرالمؤثبمودظ!!ث(التتنحايم)مسئر)بةتتحملأنلاتستطخ

اصفطمرية-الحتكائ!إ،!افا،ؤ.قياهفرءهـشادلميةالأصصصورتهفاللإنسان
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الف!صص!وروبيانوالنظمالمواهبراستخدامالصصيحةالطرقجمتحديد

دىليؤو،لهأمماقياهوا)تهتحديدء"كأمنالإنسهانليشمكنحىىإدقيقةاوا)مهل

مستقيمة.ثقةطروفقلياتهءسئو

يةا)فيسالحياةمشكلاتحلإواحاوالذينأنينالماف!صلىختارورشسد

ءلىالعقلتغليبلمشكلةحلتقديميستطيعوالمانبوةاإيمتعاعنبالانحراف

فىصاهـواأولامقلء.يدآالأ"الي*تبعضفىصاروا3إبل،العواطف

ا(عقل.نحالفونوءندماوالعواطفللأحاسيسعبيدأىأضرأحا-يهت

،واتوا)فئإوىاضحيةهـا-تقدالأضا،قيةنفسهروسوحيماةوإن

.داءإسواإقبحةاالأممالوالاناضرةراتبانخزمثوبةالعمليةحياتهكتر!لتكا-

كانت:شخصية

أءلما+!،+*أ()أول!!(نتيلكاممينوإ)شخضية!توز-ة1(شا4الشخصبأما

توجهأنحاولتقدوأفكارهنظرياتهكانتفقد(ا1724-4018)

.جديدةوجهةالفلسصفةولحياةا

هذهالمدةفلسفتهسيطرتآضرفيلسوفالعصرالحديثلايوجدفولعله

مؤيدوكان(كانت)ظهروحينمافل!فته)كانت(،سيطرتمثلماالطويلة

ؤأن،المشاكلصخبلاأني!تطيعانوالمنطقالفلسفةأنيعتقدونامحقلإ

ناحيةومنت؟إحيةءنهذاالإنسانإكالالبالغةالأهليةنموذخرقىلىما

المطلق،الإلحادصوفةفى3،نف!صتعرضالعقلان!يةالاتجاهاتكانتأخرئ

!!الم!رقةوالمادية

ظلفئالدينمنالبقيةبب!اءتوحىمقوماتهناكيكنلمأنهوانوأضح

اسللاندريقهاطرفئللدينالقديمةالعقائدكانتفقدطالذكرالأرفالوضم

القبحوالبالغة،ء3،ناهاءر*التىالتنهصهيلاتضوءفى*تيسة11كانتو

-هذهلل!يخس!4دولمراكيةضانيوأمام-نشط.وقدنخكا!!الاإلىبسرء4ذمهكر
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الدين،هذانشرفىهوغير)طح!طأه+(هولباخمثلالطبيعىاسدينادعاة

المتدر"!ناالرجالبيههـتإلمىحتىالإلحادفأوصلوا

لمب،والهالنفستهدؤةءن(إحمقلا!يشهكنلمفإنهالإلحىإدهذاحو

آثارمنالنال!ىءكأثرالحياةفراغلسها-8"شالدتالأملوللي!؟تظغهـبديلولا

.تا(سدثكتر

استسلمتقدأورباكنائسمنالألوفمئاتت!نفلمهذاح5-

.الظروفهذهفئالمقاومةتستطهتكنلمأنهاصالمتحرراسقااهـاقرأأما

:العةلمحكةقالدين

فيماكانالعقلأنفكاتولمطقدا)كنهىالدبتسيادةعصركانلقد

عاجزأالدينفأصبحالحالتبدلفكذلك،الدينسيطزةأمامآعاجزسبق

اعقك.اسلطةاأما

أحكامهتستطهخأنيرجىيكنفلمقوتهفقدقدكانالدينأنوبما

..الدينقيممنأنفلتتعقولروجتهاالتىالحرةالمفاهيممقاومة

العقل()حقيقةاست!راضمنالعقلجماحبذثكبحيكنلمهناومن

وأن،الأخرىالإنسانأعضاءبقيةمث!!عضوءردإلاليسأنهفىوالنظر

!!ءددةطاقاتهووظائفه

*كبمء

ا)ك!ىالدرنء*4فإن؟زفسهيعهيىالتاريخأنبالتف!شوا"لجدفي

مح!4فىصرثمآالدينحلوالآنثازخهتقدالوسطىال!عمورفىللعقلال!اسية

الةاسيةاالعق!!

وقد،عارضةمؤقنةءامكازتلام!لالشءكرة(الت!"-دماءام)إقو

انقلابظلفىمدىأىفإلى(العؤ!!)أتباعكلنفآلرليإصهـاقؤ-مماإا-تأتاقام

؟لجديدةاالتفتيشيةا!مقلآءابطث!ءنناءصولىا،1الدرتيبفأسااالأحو
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)1(!!...الأنيتقامساعةحانتنقد

قد(ا1776-1711))2(موهيرتوباركلى،لاكاأنولاشك

نيةإكلحط(سوور)أثبتكذلكو،كبيرحا-إلىالعقللطغيانالس!بيلمهدوا

ث-أنهحاسباطىاوالتو-مهالفطرةأحيصجةعلىكيزبترالدينعنالاستغناء

تألاخ!-!ا)!3،!أن-لايدهـىحيثمن-لصاأثبتقد-تفسها)وقت

!ة.أدفيايز*تاوالحياةومسائلأ!دقيقةالحياةاحلىءرفىقطعيآمقياسآيكون

كانت:فلسفة

زتتكاد!.ا!1بفلسنهتها)سق!دحدوحددمنأولهـوكان(كازت)ولكن

دشحص!وأتيخترأنبنفس!4يستط!حالإنسانأنالفلسفةبهذهويراد

.الأشياءمعلوتحصيللتهمحا:قبلدهاحدويعنو(يةالعلهتهقو)

العلمقوةاستخدام(الادعائيةالفلسفة)فئيبدأفإنهذلكمنوبالعكس

.)3(نقد)آفحصآوفحصهاالقوةهذهاستعراضبدونمحددأصلتحت

اختباكأ!الادعائيةالفلسفةعكس)قاديةالاتالفلسفةفئيتموهكذا

التىالمسائلهىماضوئافىيعرفثمنشها(العلمماكينة)ال!لمملكة

)4(؟طاقهاعنتخرجالتىالمسائلهىوما،ا،لمكةهذهيواسطةتحلأنيمكن

الدين،!تالأوربىالفعللردالمؤلفمنرائعتصويرهذا)1(

ا!ورباهىالفعلوردللفعلوالندتجة...العقلمنالكنيسةموقفبسبب

!!الصقلوس!يدمرهـا..العقلوعبدتوالأخلاقالمديننبذتالمتىالمادي!

المراجع()

بس!وتلتاأدنبكأةفىى171لأ!مرنةماير7فىولمد/هيومدافيد)2(

اقتصادىرحوصؤفيلمصوفوهـو1776!هنةا"غسطس25فىأدنبرهفىوتوفى

لمراجع(ا)وكاتت

المحضنىالعقلنقد(كانت)كتابمفمة)3(

3/33الرديثةالفلسفةتاريخ)4(
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لعقل:وا(نتكا)

كا(اهـضالعقل)رنتقدعندماالخالصالعقل)كانت(لايجرحإن

ي!لى-بعدذلكوهو-،فةطدهحدولنايرقينإنهبل،كتابهالهميظنهههـمن

رأيهفىالمشوهةالحراسطرثقمنو%قالذىا)ةقىءيرال!لمعلىكلكزلته

!مىلالذىالعلمهو(كانتعند)-(الخا)ص)العقلم!ىفإنوبذلك

أنهكابالحواسلايحصكعندهالرلمهذا،وتركيبهاسداخليةاالذهنيعةر!ها

ية،الحم!الترربةأقسامصخعنءنة!لايكون

كانت:يةول-ذلكيدتؤ(كانتا)كلا!نالآتيةوالفقرات

تبنالتجربةإنفهمنا،فيهينحصرالذئالمحإلف!طالتجربةليست"

ولايةحي!حأنيفبغىكانقطعاوخالذىأنلنالاتبينول!نها،هىمالنا

نأكا،ظالعامة(الحقائقعلم)بالتجربةلغالأيحصلفإنهولذا،غيره

كلإلىيطمئنأنلايست!ح،خاصةالعامةبالحةائقيعتنىالذىعقلنا

.عي!،يثوربل،التجريبىالعمهذامعطيات

الباطنى()الداخلىبالإلزامتتصفالتىالعامةالحقائقتكونأنينبغىو

باطلةأومحيحةتجربتنامهـ!اكانتص!يحةحقاثقأنهاأى،التجربةمنحرة

بعدها.أوقبلها

القادمةالتجربةأنلانتصورإتا،ويقينياثابتأيكونالرثاضياتءلممإن

،المغربءنغدأتطاحالشمسأننتيقنأننستطخفنحن،تخالفهقد

غيرإكتنحهىالاثنينفىالاثنينأن-حدثمهـ!-نتيقنأنلايمكنكنو)

بعة.الأر

خطأ.قطتكونأنولايتصور،مطلقةثابتةئقحظهذه

؟هذهوالإلزامالإطلاقةميزتحصلألينومن

والوقاخالحواسهوبالتجربةيحصلالذئبلبالتجىربةلاتحصلإنها

.حدةعلىشهاكاط
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وعقولغانافكريقطرعناللازمةالمطلقةتهاءيزإلىتصلالحقائقهذهإن

ليسىاللإنساعاذهنؤإنأذهانناوفقها،تعملالتئالفابتةالفطريةبالطريقةأى

تستإححتىءتلفةعلىصوروتشكلالشموعء-ثاتصهخالتىالخامالمادة

ليسرالذهنهذاأنكا،العابثةأحكامهاعليهتكتبأنوالحواسالتجربة

اور!يصوفعالعضوإ؟4،اذهنيةاالالأ-و!صوعةدآءرايساإلا

!!تنستإلم!ةس!،اليةإضصراةءكرا!ءوعضوأنهكا،تبهيرووالتصو!

.)1(المنسجية4رالفكرالوحدة

:وهـيومللوك(كانت)نقد

)!كأتهـا)!:)وك()-ونالث-صراافيإسفيلسوف)كانت(عنيقول

صتفحع!بهامأضوذةالخا)!"العقكتصوراتالح!يةالتجاربهذهفىرأى

تفوثا)!المعلوماتقالتصوراتهذهفاستخدمأخطأفإنه،ا!تجربةا

()2(آكثيرالتجربةحدود

ت(17761-1711)(ول!")3)حللالاولهيومديفيدعنويقول

ي!ونأنءبالتصوراتاستعماكهـذهأنمماأنهفهمقدهيومإن"

لناف!رأنإمستطحلمأنهإلا،بديهيايكونأصلهافإنالتجربةنطاقخارج

ارتباطآالعقكفى!،بنفمرتبطةليستالتىالتصوهـاتالعقليفهململماذا

لتصوهـهركونالذى!و)والعرضلىالمعروضبالعرضكارتباطهاوجوبا

)3((المشا!دةالإدراكاتحسبةك!ر

التصوراتأذديكونأنءممنالعقلأنزممتةرمهملم-ديومأى-إنهر

كلذهبأنااعرءفسلمونذا،علينااةلىالأءرزيهاتظغرالتىبةلتبرمؤسسآ

.)4(الترربة!نمأ%وذةاتراضص!ا

.923الف!سفةقصة:ديورانتول)1(

013المحضالعقلنتد)2(

المواجع()بدالتعزيفسبق)3(

13دالسابق)4(
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ذالمث:بعد(كانت)يقولثم

ورطتهفىوخالذى،العقليةللتصرثاتريالتجرالاستقراء"رل!ن

عندنا،حصلتالتىالخالصة4العلمهالمطوماتلإلطاليقتو!وما)وك

تردنفسرثاووقائعهاتالعامةاوالطب!يعياتال!حتةالرراضهاتماتمع!مثا

.)1("عليه

عاىتئالت!لمهولا،الانتاقادر!ةإفلسفةاءإىاصكلاماهصالال!!دو!كلت

الدلنمةفلم!نمتهعاءالضزيهر!تاءتلفةوءاتفىالمو)سأنت(فلياتنرفأ --صاوى.!

إجححا%"14لي!زءواظلمتية

:(كانت)عندا)!لاثالمرا-!

زلإث4علصمرتعند)كانت(أنهقدالخلتهيةاحثالمصاسةد.-ء.ا.

ر"حهسا.ؤحماتتتفاحلةكااء!؟احاص
-.و"ر!هـ!هـ!

فىليرىكانوأنه،ضهحاواو()هـا!لىأزريهدوالأولىاأدهـحلةفو

بهالتألري!ونالتأثرمنبنوعمصحوبخافحبىكلىأنا(سقتذلك

ليهآ.ل!مروآشرأ?5خذأو

وحدهآكافهلمبالضرااوجا-انالاررىأيضآحلةلمراهذهفى)كازت(إ-حشو

الحديضة:الفلسفةلىفيتارمنضحموفا!ليقو4فإزتهـوسوءثا!اضزرقى،طضجاح

س!-كاإكبالنم!"4شرثفةءظيمةتترأص!!ا!ءلىاظ*هـرفهـاأسالع!إتا)

،امقولااعااقوتماماءطابقةأومرادفة)ورتالأصىوك5رح!1!!هاومموه

ا)فمطرةبصالازفعالهـوو.إز-اندهـح!!صى!ر.رجىدتأ-رءاى1-ىزلي!!

.(2)هـماؤاإ؟؟4زصازحمصل!ا

)1(

)2(

751قبلساا

3/97ال!ديثةالفلسفةتاكأب!
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أساءلىاكتشافءاولةالخلقيةكا؟تنظريةفىنلمحالثانيةالمرحلةوفى

نأيمكنالعقا!العلمأنأصلعلىوذلك،تجربةإلىلايحتاجللأخلاقعقل

قئساحدةكانتالتىالنظريةأنذلاث.أيضأالتجربةقيودمنحرآيكتسب

بالتجربة.لاالخالمم!بالعقلتكتسباظلقيةالتصوراتأنممماالعصرذلك

:(كانت)يقول

ور!هرتاءابتهازونالالتزام-ريةتعنىالحقهيئمعناهافىالأحلامإن"

ت!شلمو)والسعادةلهوتةح،تهفص!إحالتوافقىرشالإزسانلأنذلك

يةالخارجىالأ-والءلىلاتتوقثعانوالأ%لإقالسعادةؤإنهدفهالسعادغ

.)1(أم!لمصاةاذوىأح!صامءلىولاايةالانفعاالمؤثراتعاىولا

هـة4ص(تنشأكانت)عغدالأخلاقمنمراحلالثالثةالمرحلةوفى-

حصذهخافىلليرئوهر،افيتلفةالمؤ-راتعلىبناءالخلقيةلنظررتهخاصة

الأخلاقأصىهـرولقيمالفطرؤلقواننمماثلأيضآالخلةىالقا؟ونأدنالمر-لمة

.أعادىوااواقعىاالشعوهـالخلةىبتحاجمل

:(كانت)عندالخلقالتنعورتحليل

الخلقىالشعورلأنواعبتحليله(كانت)اكتشف

عظيم.داخكشعوراقانوناأن:الأولى

الحقي!حمة.الإنسانلفطرةءوافقأنه:وا)ثانية

:!ذلكفىيتولو!و

ناحيتين:

ما،لعصلالخاغيةالقيمةأنالعادىالخلقىالشعورفىيتأكدالإنسانإن"

والخيرالداخليةالنيةءلى"ناطهيكونبلالخارجيةآثارهفىلاتنحصر

فىيتبسدلاخ!!الحقيقىاو-وداليسرو،الحسنةالنيةفىيتجسدالحقيق

السابق.المكان)1(
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ودذا،العملصاحبشخصيةفئيتمثلبلملموسأالخارجفئظموره

11()"بالمسئوليةرالشعويقطرعنينشأالذىالعملإلا-صتالايسى

فوقوعظصتها:داخليةقواننهىالأخلاققواننوكند)كاشا(أن

ال!ينكلعندهقا!آالأخلاقأ!أساييكونلنوكذلكا(تبراهـب!خ

-ركيةالعلياالحضارةفئيدخ!!أنهذلكممهخأندون،النفسكلمعا!ولا

يجعلهاالفطريةاطبيعةاعنلاتصا-رخلقيةحسفةوكل،(الأخا،ق)الهنمسر

سيئة.لخلبي!ةكاذبآوطلاءت!اغآ(كانت)

ناء5"ط!ي!لآ:

اختياريةالأخلا!تىأنوهـى(كانت)أخلاقياتفئطريفةنا-يخةوتمة

نفسه.العملوطبيعةالإنحمهإنةفطرخارجمنمئدماتإلىلاتحتاجوعنده

مهاتالطببعدماوالطبيعهإتبصودكأسهـم!دههحرعندهيلأخلاقفاأرضآو

الديانية.والقضاياثوالضت-أت

كانت()عندالدينإلىالأخلاق03ترارر.ىرالىفطرأنالههـافحوص!

كانت()صرحفةدهذاعوتالشخصبةهـدةالحىلمحذهبإطلاؤلىصىأهـصعبآ

.للد!نأساسآتكونأنيمكنرحدهاالأخلادتىلىأت

يئيةلدا(نتكا)فلصفة

التاهـيخيةإناحيةامنناقصةأنها(الدلي"يةكانت)فلسنكةفئا*ساسىاإكىار

لمفإنهأنفس!ثمالدينلعلماءللدينالتأهـيخممليةي!هـك4أزوح،م!أاشضسية.وا

!.نظرهوجهة-منيلاحظهالملأنها)ةفسيةالنوا-ىربمودإلى!ا%!ةيشر

كانلأنهللدينوافححةتصوراتءندهليس(كانت)أنالأ!ا

غرها،علىيطاحلمحيث،فقطاكصرانيةنظروجهةمنللدلميئرظركان

نإثم،وغيرهماوالغداءالأوكالخطيئةءوض!عاتعنيت!لمفونهـلهحذا

.2/9!الحديثةالمفلسفةذاريخ)1(
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الدينعنخصل+الأخلاقبعداشمرانية1لدىيبقىماذا:هوهناالمهمالسؤال1

؟مفيدةلمناقشةءوضوعهناكليكون

والدين:(ءانت)

:الدتنعن(كانتآراء)بعضنسوقيلىوؤيما

إلاتوءالهالعقلءتناولعنبكليدلينوالإممانالدينتوضمحأنرلمبغى"

ءأضوذء!ر،انا-يةا!ذهفى?لقاي!ونأنيجبالخلةىالدينأساسأن

ب!!تا!ىءا!العق!!بدؤ-ريدنسلاوأن،عل!،المتنازعالحسيةالتجربةمن

اهتكلاأتثلجت-كأالداخليةلاذاتالمباشرالإدهـاكمنيؤخذأنينبغى

ء-،اء،-ةإ./دوإنشمهإرادتهتحديديستط!حأنهأىت!ليايكونقدالخالص

يريتجرءشى

كلنمأضوذاو)يىر(ذاتهأ!ؤطرى)الخافالحسأنذلكوء*لى

أكلرآ!للا-دأساسإلي!نحتاجالذ!الخافالأكلريكونأنرلمبغىو.بةالت!ر

.(1)مطلمقآ

الخلقى:والمقياس(كانت)

بلا)نظرىالعقلمنطققائماعلى(ليسعند)كانتالدينأساسأنبماو

وإلىكضابمقدسكلإلم!ينظرفإنه،الخلق!يةللحاسةالعهلىالعهلىعلى

الخل!يةللزاعدةو-*آمةياسألايجعلهإممنهواالخلقيةالقيهةبمقياسا)وحئ

ناعدتساكماأاإنداهـاتعووةيهخهأعنا؟سائدوأهقاا)4كلكزأن(نتكاعند)و

.للإنسانالخلقية4ا)كضءلى

:(كانت)يقول

الخاقى،نبالقانوامالا)فىيقطرعنالدزيا)يوحدإلىالمسيبمجاءلقد"

ن!الله-كوءةؤربقدالمسيرإن.وءياتهض!حىقدؤإنهالهدفولهذا

.35ديورانتول/المفلسفةقصة)1(
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بدل.ا)قساوسة"ءومةفقامت،ق!دهفهـمفىخطأوخ،ولكنالأرض

الله.حكومة

.الفرقآلافؤواتفرقا-بالدينتبطوايروايضحدوأنبدلالناسإتتم

يصهكرو-"كما4وزورمةهـ3.آلةا)-كنيسةتصكرحهنماتهذروو"4الف!ىادو

المنكوبالهلمقالحاؤرانعالميرءواأنءخهسمريىجىالذرن)الدرنرجال

الكلامم!والجدلاديايصىللظلموسيلة(وريرشل!وهوالمودةوالأءلبالإيمالق

)1("للناسالمتعصلىوالإضلال

:(كانت)لهإ

وردولكنهتدالمجهرللعق!!الحقسقى(الهدفالإله)ذاتكانتبحعل

.)2(اللهو-ودعلىالفلاسنهةيقدمهاا)ىالأدلة!خ

مضطرآنليكرالخىإقىالداخيحركهوؤيهيسرىالذىإن":يقولإنه

)3(دليكإلىحا-ةبا-ونواحدرلإلهللإممان

للدين:فهمهسوء

وأكلليلت!ثككقدالخل!يةءيولهالإنسانأن(كانت)ويرى

يعرفأنولامم!ش.الوحىبها،وضتممنهإرادةبدونالدينتصورات

وأالخاهـ-يةالأحداثطريقعنبالأ)وهيةالإيمانمنرخيتهالإنهان

.)4(اتاريخيةا

بعضلىاعتمدءلىفقد(كانت)لادينلدىاواضحاوراستصاانعدامبسبو

فطرتناهدفوهـى،لاتفغحسنةأسوةطبائعنافىأنيرىفهو،المقولات

.356الفلسفةقصة)1(

.07المحضالعقلفقدفىهقدمة)3(

.2/301الحديثةالفلسفةتارلئ)3(
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الأرضإكجاءتاللهابنالمسصجإنالإنجيلقالولقد.الباطنةأمماة،1فى

هىإنسانأمعأوإلمانتكوذاتؤتصوربالتالىو.الإنسهانةصهواختا.و

.11(فةؤ-ازافيألفطرةكال+حح!ف

:!كانت)فلسفةعلآ!

الاخه-اهـالإنساثاضودوواالهـوحبقاءوجوداللهفإنلالتهوص!4خىلممو

فل!ىثكأثواضم!ىةأكلهـهـآا!ساشت!إ؟!ستالدرنميةالمباحثمنذنكإث"!!ساس

كانت()إ-ءؤ)نحاتاكاقا-!ترحضراا!قاهناكلنوبرلىةبصنحة(نتكا)

والإلحاداظ!الىهـافي،!ح،ختباروالاإبئء!مثاالمتضادةبالأءور-كلا.يظ،

الله.الاءتنادفكلثرالديىت

للديىتبركهر"ا-(زت)كاإت:البعضرقالقدو

أءبرءإى-صتالنالصلىآ%،،قتفس!لىأنخشيةالناسرإيمات

.)3(المتد،عىالديمتبرناء

إؤسادعنزوقفقد

-ا،-اهولي-آم.وأن

ادين:اأمورفىحيرته

رخلخرفبخكلإء"قا-4اسدلياكأاسعفقيإ.ذا!،-لىأ-()ءانتويئزرأنولاثاث

ا)*لمفئتتدممار*إ-4،وا-كضا!درىاالتنهلا-سش!لة-املاةاط؟01احىا5حمه*
---!ست

صفودوالذديئأنحا-ليتال!ا!،-يميهبا)8دريئلما،لمتوياىإنحا-نحةادجصوء"!

واضحىة)ي!ت11،-يمتىتآراطهإت.ن!مفنهص"فاأصطأوق!الا-!تلي"هـك

أءوهـا(صديىت،*كأا!4-ولىودكح!فزجهحص*!!وذلاثيىببأرا(لظاحراممنو

ؤإتأ!اكاإ-ا8لصوعاى-اصئماء!االأخلاقيولانبابعنإ:ءأرايرءسف

ا(رررلحيةا!الأمماوالعاداتوب*!!لنأسآلصألا،الخاسةىا!!يجعل(كانت)

اإ*ادلي!إثصاتفليت!بم!4وإزىأضرزاسةوكلن-زاحيةأسماءطم!تليدون

لابردةيقةدلا:

011صابسا!1(1)

بق!ا.لسانلمكاا(2)

!!8الفاسفةقصة)3(
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:ليقو(نتكا)نإ

الدينية،العقائدبدو.نالخلةىالقانونطريقعلىلايست!يمالإنسانإن

يعتمدالأخلاقىهدفهأن(كانت)رىأخرىناحيةومنناحيةمنهذا

الأءراض!خعنمتخليةاصنىالباقانونهوفقالإذ-إنإرادةتعملأنعلى

.)1(والأهداف

رأىأت-اينعدالأخلاقل3اسثتاؤإنلازمةال--بيةالعقائدكانتولو

أخلاقه.لفلس!ةجومرىعنصرأق4ع-نت!

ية:الدير9والنتعاءرال!بادالاإنحانظوته

مننوعأىوال!ممعائرالدريخيةاضهحباداتاروف(كانت)ريمن!وكذاطث

الشرايننوإشباع،الحيايأوتارلىبئتحرثمهمادورآتلعب3،أ!،الى*هصية

كانت()ين!صرر..غيرهولاكانتعةا-اظالصالعقلإليساليكللما)ى

في!،الأملعاىالأعتمادأنحاللهإلىاتضرعاأووالدعاءالمعجزاتأثر

.واليصقالإممالتاهـجوانبلإ،رضرورى

الدين:بعننا!د(كانت)يمانإ

ؤيهةوروبا!معتدالا-ينيةر(لعقائدالإممانءلى(كانت)استدلالإنتم

انرغبات-خءنهعإفتلفالإيمانعغ!ا،لمشأالتىالفرورةأنذلكومئال

عندالإممانودذاءضونفسى!ىءباطنىإنهب!،الممكنةوالغرائز

الإنسانية.النفوسفىالخلةىلاقانونونتيجةالخالصالعقلمقتضئ(كانت)

الأفرادجم!ح-ااويشعرالناسجم!صخفىالضرورةهذهتوجدهلوامحن

4الإجارإننجلاأمالخلهفأكانت)قانزنيآبعونكانواسواء،لازصةبصفة

افى!لى.العتلؤي!صاولا-كفى،ا)نفسب!إقىالتجرإلىتحتاجححذاعاكما

.2/501الحديثةالفلسفةتار-)1(
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فلماذاو،أيضا

نجا!رورةأا

كذهالإيماندونالخلقبالقانزنيعملوناللذينلايشعر

:(نتكا)ةعصيىرمحو

نأذلاثت4رءزلىتصوهـات(حانت)كألىالدرلميةالتصوهـاتإت

الرءوتإلىحاجةهناكنتكوأنبدفا3ءعلصيةت!شلمإذاالضصوهـات

نأفخمأنهءردأزبرلم(كانت)ذمةواممناالازوسبيلىعاى/والتشبيمصاث

!هتالجصمليإشؤلم!ذابا)تالىووءيرماتآرءوفت!ص!!نأتلاتردوات!مو!اتا

حسب)رءوهـايخا!الاص-قللجمبحي!صونألتووكبكى؟خاصىةإرموز

.محمرو!ضر

3-المصقتاك!ثخ!فالاخفارحقمناك-وهذاعلىالأءررضقرروحينما

!!(كانت)رءوزمناضرت!!!تآء.ثزتعؤا-نحتارأت

كانإنهبل.(كانت)لمذهبهـقوىمحوهناكلىءتنمأنهواطتميقة

أ.وهـةوثأ-عاعاى-صاالإممانبضروهـةيشعرالأ"وهـاشىتلكاللهإلى-ليحسالى

!!العثل!ات،ضص!
هـ

:والمجتهع(كانت)أخلاقيات

تخا-ثمحيثءؤ:رة4ؤولىاتانمان!رلدئ(كانت)أخلاقياتتكنرلم

:إةأاتأااثإفىثاتئصإبالخصز"مزتطحاؤئد-اثربوآ-نج!"!المحتصث

-و*رفو-دالإزسىاتاظ*!قاؤوزأن(كانت)أزلجتلضبى-ا

إلا!امماجةاابإدفليتحثثلار"بالإأصيانتتصم!ذقاهـ،رر-ةا(نحطر

ؤما)4ليث!ةءارءإىرد)"!ر).ممر)كانت(لاننهسه4ؤمعرإلىالإن!ىإنلم!ار-يئ

اىاالح!باتاإش!لمى)تاضحدلاأنهكاةالنش!ءعرؤةعلللحصول

.ؤةالمعرهذهإف!ولاشادرنا!ف

ءرا!طبحةاوراءماعنللأخلاوإتفصا4بعد(كانت)لناأثبت-2

أ-ا-قياأ-وير-لىللأخلاتاشابتاالأسال!أنا،-ينبةالأءوهـ1وعناطبيعةلإا
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هذاماييرزعلىالاستدلالفىفشلولكنه،للإنسانوالس!لوكيةالعملية

خهم.وخاصالناسعامةوين!حالأساس

الإنسانفطرةفىالمغروسالخلقىالقانونأن(كانت)3-أثبت

الشعوهـيفضلوبهذا،عظيمةروحيةمملكةفئعضوالإنسانبأنيعثعر

حير،ولكن،المسئولياتأدائهسبيلفئالغريزيةوالميولاللذهتركالإنسان

التىالوسائلعلىلايدلنا(كانت)فإن،الأخرىالجاءةالعواطفتغلب

بأنالاعترافمنلابدأنهح!فى،المسئولياتأداءبوجوبالشعو!تحيى

بوسائلالباطنئالأخلاقلقانونتخضحالإنم!انيةالفطرةفىكأأصرهناك

كبرير.صراعبعدمعينة

:(كانت)استدلالاتطريقة

وطرقمبادئهإثباتفئ(كانت)عندكبيرنةصروجدوكذللث

التجربةفوقبعيدةآماداالخلقىالقانونرخقدمثلا(فكانت)،استدلاله

الواعوبنليينهمفهومةصلةهناكأنيظهريعدلممحيثالعامةالمعاشية

شخصيةوتعظمالخلتىالقانونمنزلةترخهذهالنظروجهةأنومحيح.العمل

وإذا،العمليةبالمظاهرتماماتتعلقؤأممالهالإنسانحياةولكن!الإنسان

.4التجرليعنمنعزلاالخلقىالأساسجعلمنينشأالذىاغا!راسصديصعب

إرادةتوجيهيستطخلن(الماورالى)المنعزلالقانونهذاأنهروالةإ

الصعوبةهذهأنوالحقيقة،مؤثرةقوةبدونالعمليةالتجربةعالمفىتعم!!

فإن!الخقىالقانونأسيكلوجية"نفسيةعنالنظربصرفوقعتقد

لأنخارجىتأثرأىعلىالأخيرةمرحلتهافىالأخلاقيؤسس!لا(كانت)

نأيصعبولكن،التجريبيةالكيفيةمنتنشأانفعاليةكيفيةاخأبيراهذامثل

العمل.يكلتحريةضرورالانفعالىالتأثيرممسليةأننجحد

:والحياةالأخلاق

الذىالعملهوالصالحالعملإن(كانت)يقولأخرىناحيةومن

الاجعآعيةبالحياةالشعورهذاصلمةولكن.بالمسئوليةالشعورنتيجةيحص!ل

.أكثيرالناحيةبهذهيغلم(كانت)اممنو،الفرديةبالحياةمنهأقوى
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(للحياةدستور)صورةفىقدمتمامتىالأخلاق:إنالقولوخلا!ة

منيرجىوكان.العمليةالحياةفىفعالةحقيقيةخدمةتقدمأنلاتستطخ

الدينإلىالأخلاقمنالوصولطريقولكن،الفراغهذاهويسدأنالدين

الطمأنينةبأنالقوليمكنإنهبحيثوصعبآمعقدآكان-كانتعند-

نافعةصلةلهفليست،المذهبلهذاالوحيدةالثرةهىتكونقداف!صيةا

العملية.بالحياة

الأخلاقى:التنظيممناهج

آردستوتمعبحكىولتنظيمهامؤثرةالأخلاقلجعلالمستقيمالطريقإن

هذهفىقالأ-ا3زإن،الحىالديندعائمعلىالأخلاؤاتؤسسانهول!-جماة

ثرةمؤةوةبا)ن!ستباطهاباروتست!رالإنساذيةبالنفسءالةلاطتوتهالحالة

العمليةالحياةفى

و!و،الدتناهتماماتءنئيسيا!آمركزيحتلالقلبأنالمعروفمنو

الأمماللجصخوءوروالإدراكللعلمخاصةووسيلة،ربانية!وحيةءلم!ة

تهخدماغصانألىخترثابتآويآةوةيهيمانالإأساس-بمونوحهحما،؟يةالإنسا

.الحياةنواحى؟خفىا(عليبةثارهآروتفيإالإنسانية

فىوأفعلأقوىشىءهناكليسأنهكلهالأنبياءرسالاتتاريخويتنهد

يقىالح!الإممانمنالأخلاقكيةوتزالقلبتنتثية

:والإلحاد(كانت)

!يكاني!جاتوجيم!ا-وأفكارهكانتنظرياتبعضفىنستشفنحن

منه.لحذرواحقيقتهعرؤواولو،أتباعهعامةعليهيطاحلمللحياة

ي!سنأنءكنأنهإلىتث!رحياتهطوالخطبهمنأقتبستالتىفاللأفكار

.)1(الحيواندر-ةمناهـتقىقدالإنسان

ذلكا"دركسواءوالارتقاءالنشوءنظريةفىدارونيؤيداذنف!نه)1(

.335الفلسفةقصةوانظر(المراجع)يدركلمأو(كانت)
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حذرعلىدائمايدسيروكانالمعنىلهذاواضحةصورةيقدملمأنه!تف

الميكانيكى(التوجيه)أن-قيقةعنالنظرنغضأننستطخكهفولكن

يماللادطيخة)هيكلبناءحاولالذى)كانت(لنظريةأساسأكان"الذىهو

واللادينية.الإلحادبومةمن-ر()كانتأفكارهننزأنلأممكننالذاو،الشامخة

كانت()أف!ا!أنالهارئليظنأنهويدهنرماليسأنهسبقماصةوخا3

قدأنهيجحا-أنءكنفلا،الحديثالعصرفىال!!لاحممتبنوعت!ملم

وكانت4معاصرتمنالصالحنبعضسنفوفئالأفكارلهذهتحسىآأحدث

الأخا،ةية.مشكلاتهملحلبعيدةصصافاتصتنهتأتا:الناس

أ؟ازةض!عنيففعكردالكادحةوحياتهالطاهرشبابهكانوكذلدث

الخرئتد?فيهلاشكاتجاهايحملكانكاوانحطاطهالحديثالعصر

فوشا3اللأوالا!اه

احيةابربالعمليةالتيامفلمتنجحياته)كانت(ونظرأفكارأنوالحقيقة

منإخراجهيتحتىالذىالفاسدالدمإخراجوفئ،الأحوالإذثاتحتاجإىا

.()1الحديثةالحضارةصم

:5وغير(كانت)فشلى

وحاوات،الحد!ثالع!سفئبرزتإىاالشخصياتؤإنآأخيرو

فىوالعقيدةالإيمانررحتنفخأنعلىقادرةتكنلمإصلاحيةمجهودالقيام

الإأ-انية،تهاةطر!تويثوالداخليةطبيعتهاتغيرتأنبعداضفوساوالقلوب

تص!!ءىفانللصوأالم!رضةالحياةسفينةتقودأنفىالقياداتهذهفشلتكا

.النجاةساحلإلممابها

الالأ-وتلكفىهاازإ،ريدأرالتىالفاصىلمةوالحدودالضوابطفإنأ،ضآو

برا!؟االتاوثمنبريئة-ممنلمبحيثبرينهافيمامتماسكةوغ!رمتحدةغير

عصرها

مهادنةعلىهصراكاناذا..نلكا!وربىباستطاعةليسانهبل)1(

اللهوحدانيةوهواالمطلقالمحقالىالوصولوعدماومنافقتهاا!نيسة

المراجع()
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أوردهما-الجراثيملهذهكنموذج-الماضيةالسطورفىسبقولقد

الحرية)الانجاهانكانبحيث،الطبيعىوالدينالتفكيرحريةعن(كانت)

بعدفيمااختلطاولكنهماالبدايةفىجنبإلم!جنبايسيران(الطبيعىوالدين

العمانيةصورةفىوظهرت،العناصرهذهكلذابتثمالسياسيةبالأفكار

اللادينية.

!!الفكرية(كانت)رحلةإليهانختا(رزىاهـاطهووهذا

!!تعيسءاطمنويراله
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ا!رابعالىفصلى

الالحادنظوياتبعض

ا!ية:الأساتثرالتص

عشراخالىحااسقرناأوائلمنا!صراهذابى-ايةنؤرخأنالإمكانئ

.ايوماأسانإإتحيصاالتىالخبيثةالماحرةالسياسةضثايةإلم!ستمرو،بآتقر

:التاكالنصوعلجديداآتفسيرالحياةفسرتالعصرهذاوف

علويآ.أصلاإممونأنبدأ!-وانياالإنسانأصهلجعل-ا

.ةرزالغريةنظرظلمةإلىونقاؤهاالإنسانيةالفطرةدفةتحولت-2

مم!هـلمس!ا(لجنسا)4رنظرإلى(الضسف)و(احفةا)يةنظرلتفو-3

.الجامدةالاشتراكيةعجاهـةللإنسانالروحيةالمرآةكصرت-4

النظرية:مة!ومعقكلمة

الأساسيةورالأه!هضفئهمالإلحادلمإتنظرتفصهيلفئالدضولقبلينبغى

التالى:النروعلأدها؟-س

الأساسيةلهاوالفكرة4كزرا،رالناقطةههنظريةكلجوهرإنأولا:

ودو!ها.مكاز-ثايتحددوبلا!،في!ثا

تعسروإلاةيةالنظرتحليكوقتإجتةاء:صصاالنظرصرفلايمكنولذلك

لأصلية.احقيكلض!،إلىلصوالو

ءنفعةإلىانظرادبمجررةبأسمرهانظرفئقطعىرأىاتخاذممكنلا:ثانيا

ماثلةوآزارهايةانظراأجزاءجمصخت!صونحىىالحكمولإستفيد،مغ،جزء

العين.أمام
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مشابهآم!!جزءعنالتعهمركانإذاوالاتحادبالمطابقةلايحكموكذلك

.أخرىيةلنظرومماثلا

وتنشيطهاالنظريةإبرازفعالافئدورآتلعبانوالظروفالصيئةإن:ثالثة

تجحد4فإزالخاهـجىالضكصاب!؟بماعصر!كاءلمةنفلروةتظثهرلمؤإذا

(هدط،همعأ!4)إيةبا4رنظر!ا:بأ!لاو،السببالممأفعنهامنا

مدةإلىيحتاجوقدت4مكالميضىءول!كل!تف!نرها-3سا!ء!ر:راب!آ

هذاإنجاحفى،وتعها!ؤ-ساالأشياء4مكازوأف!إهـال!صورتغ!كرفئليلمةرو

فرضمم!شؤا3بالتاكو،والخاهـجيةالداخليةا،هـثراتحض*هـمنالت!كر

لعداائدهاؤووأده!يركافلايثلمصأنالههـابربوصتكلنماجثةتلىليبط!يةنظ

إ)-صا.التا!نجذابواعلهثاا)شدردهـالإقبالاضغو

مراحلقطحأنبعد(اللادينية)إلىالعصرهذاتخوللتها-:خمامسآ

ةوتهيفقدتم،يعىالطهالسه!رفقوا)نهايةإلىءالةلاشصهاروإنه،عديدة

العيونعاتذلكآثا!لاتخفىكا،ال-ينىللعصر-جدلياصت-ممهدو

تلك.أيامنافللحقيقةلمتبصسةا

اضئ!-ا!امنبتهىءالإلحادليةياتا)ض!ارنذ!هـأمرلمدبوفيما

الدتىللعصرالممهددالملامحتجلية

التطورنظرية-ا

-جمل-ك!يى

-59018ء31!طص!()ولأ*3!!ونداضإلى4رالنظرهذهتذ-جا

يراتأخضافتزأوربرودهحقي!4،التطو!أنالمعلومومن!م1882

التا-ممة.اانالأدليو

لاحياةثالميكانيكىالتعليلتقديمحاولالذىهو(دارون)ولكن

متميزةاضريةاكهذهصارتوبيذا،خاصةبطريقةالتطو!أشابوأوضح

.دارونشخصيةإلىنفسهالوقتفئومنسوبة،الإلحادىلىصروممثلة
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ثلاثةعلىنطاحأنالنظريةهذهنفهملكىويجب:ئلاثةمصطحمات

أساسية:مصطلحات

.والبقاءالحياةأجلىمنالصراعأى(البقاءتنازع)مصطلح-ا

فطريآاصالحةاالأشياءانتخابأى(الطبيىالانتخاب)مصطلح-2

.والبقاءللقيام

يصلحا(ذىءات!إلالايبتىأنهأئ(ل!؟صملم!اج!اءا)مصطاح-3

.للبقاء

،شىءلتطوهـكاتوسيلةللأصلحالبتلاءأتفىهـأيهداتونجعلىوقد

مرحلةمنالو-ودصكالمإلىتخرجكلها-والإنسانوالحيوانأضباتاأنوذلك

إنماوا(بقاء،مقائهاالأزواعبننالمارزوي!!ن،نسبياللحياةمتطورةغر

!فسا،وجدتا)ىلابيئةئمة3ماقواها؟أعضاؤحثات!ونالتىللأ.واعيحصل

امعحراوالصيئةتحا-ياتعلىقاد!ة

بالصراعمشغولةالحيةالكائنات-سخنرىفإنناالقاعا-ةهذهضوءو.فى

الذىأما،يبقىفإنهالصراعلاتآامتلاكيستط!خفالذى،الحياةأجلمن

.ضللفناءيتعروصالحك!رريمونؤإنهالآلاثهذهيفتقد

بننلىوجدقا-كامختلفينجنسينأفرادبنثوجدقدالصراعوهذا

توجدنالذللأفرادإلالاوتيسرالحياةاستمرارل!شو،الواحدالجنسأفراد

لابيئة.ما،ئمةخصائصفي!3

التالى:بالمثالذ&ونوضح

وهذات)1(العجماءالب!،ئمءنقطهخ!القا-ا!هـءنفئهناككانلقد

كانبعضصصافرأس،الدؤعءلى3ساؤونا-يةءنءشلفةحيواناتيضمالقطخ

ؤويآتكانالآضراالبعضورأس،حيفأضى

.قرونغيرهنالتىهىالعجماءالبهيمة)1(
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توجدبهيمة-الافتراضسبيلعلى-ب!كاوجدقديكونأنويمكن

!!-بعدفيما-الدفاعآلةسيصبحالذىوهوظكوهـالقرنعلامةؤ؟،

القطخةهذاتهاجمالأخرىالقويةوالحيواناتاسمباعاكانتولق-

لمالهجومهذامنالغجاةأنإواضحاومن.نف!ءلااعنالدفاعتحاولوهـى

منلاتتمكنالتئأماأك!هـ،دفاعيةبقوةتتمتحالتىلاحةمائمإلامتيسرةتكن

.و!وت?زمبوأنلابدفإح!انف!3،صتا!دفاعا

التى-الدفاعؤوةم!،تنتترا-و.تتضاساكانتالمتبقيةإ-ممائماكحذهإتتم

اودكذاالأحصفادفتت!اورالادالأوإق-الآباءءاىحافظت

ةللفطرةجديدآإنتاجآكانتالجديدةالدفاعلاتأوونالتروهذه

تالقرونبضائرؤ-سابدأتالتئالأولىئالحيواناتشخصيةم!هـةكانتبينما

تنمستمركانتاالطبيعىالانتخابوع!لميةالبقاءأج!!مناسصراعاجهدو)ممن

.بعا-فيماجفسيةخصائصتاإالآلاتحذهلتتحوفلذا

ىأطبهرحا-إلىاكلإثةالمصطلحاتمف!وملناروفحا!المثاوهذا

واستمراهـالحياةأ-لءنا(قويةوالحيواناتالبم،ئمب!تواق!آكانالصراعأن

التنازعمعنئهـووهذاتالضعيف3إبادعكمص!روء!ائالتكوكاذو،البتاء

.ا(جمشاءأجلمن

وفرصاأقوىرؤولمرجاكانتالتىالربائمالحربهذهئانتصرتوقد

الطبيعى.الانتخاب!وهذار-حيةبتىتالتىهىالصصائموحمذهاشدهـونابشاؤر

التىللإصاشا-البقاءأجلصتالصمراعحلبةث-الجاةأهليةتز!كأتقدو

البقاءمعنى*ووهذااكأرهاأك!هـمنوالدفاعالمقاومةقي!ةطلككانت

لاؤصل!.

الانتخابمملوكان!الدفاعبقوةمنوطةكانتالأهليةأتومما

البيئةوققهذهالدفاعآلاتخصائصتكيفتفلذاتعليهامتوقفأالطبيعى

أجيالتناقلتثم،كلهللجنسخصائصبالتدريجصارتثموالظروف
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هذهكانتبينما،وراثيةبطريقةالخصائصهذهتجيلبعدجيلاالبهائم

.ةللفطرجديدأوإنتاجاشخصيةلىئصخصاالبدايةثالخىصاثص

سل!!ية:رجعة

م!ننعةعاىاذكراالسالفالمثاكفالطبيعىالانتخابمبدأتوقفلقد

كثيرفأمحنوطللأهليةمناطآكانتالتىالدفاعآلاتوهىواضحةإبحابية

نظريةوفق-أيضآ-ذلكويكونالتكأحمحلالخس!ارةتةحالأحاركنمن

الطيوهـمنفصيلةأنذلكومثال؟فىاهـونبهقالالذىالطبيعىخابالات

فئالطوفانألقاهاثم،الطوفانبببماةرشجزفئحلتقدالريشذوات

منتتمكنولمهـيث!بدونكانتساآمحلرأذؤرضىننافلو-فنهل!تالبحر

الضعفوحمذا،ونقصهضعفهليممى؟بوبهىفكلاش؟فصيلتهحالطيران

تمومن،النقمربهذاءتصفةذريتهتتوالدوسهـف!أولادهفئينتقلسوف

لهذاءحزةاشريتن!منالخلويكونأنإلىهـذه(الانتخاب)سلسلةتستمر

.)1(الطيورمنالنوع

مقنعة:غيرإجابة

الصورةهذهثياقئهقراتجاها(يأخذالطبيعىالانتخاب)مملأنولاشك

حينأيكونالتطورمملأنسوىردهـناكليسو)محن،واضىحةيهاوقبحه

الضعف.منا)ردهذافماالنظرأهلعلولايخفى.للخلفوحيناللأمام

ردآتلقلميةاضف!إاهذهعلىوالاعتراضاتالملاحظاتمنكثيروهناك

بالية،يةنظرجعلضسايةالنظرهذهضىدكئرةأءو!تجمعتلقدوالآن،شافيآ

انتشرتوء!توالفنونالعلومأقساممنقسمالآنإلىمنهايخللمذلكحو

الحياةعلىتأز!رهاحيثمنمعالجركابحبولهذا،لهاالمعارضةالهحوث

.)2(الإنسانية

394صويبرللفريدالفلسفةتاريخ)1(

النظريةهذهفندتكثيرةرصينةعلميةبحوثظهرتأنهالحق)2(

وعنوانه:بوكاى!وريسللدكتورالتوجمةقيدوهوبالفرنسيةلازالواخرها

التوجيهعليهيسيطرالذىالاعلامولكن؟جئتا"ينمن:الانسانا؟يها

مع...المندتثرةكأنهافدتدودارون!درسةعلىأضواءهيركزالصهيونى

-(المراجع)علمياانتهتقدداروننظ:يةا"ن
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النطرية:هذهميزانفىالإنسان

الإنسهانأنأى،للحيوانمتطورةصورةالنظريةهذهوفقوالإنهان

تحولسنةمليونمنتق!تربمدةفىمتد!جتطورحصلثم،قردآأولاكان

حصلالجسمتطورغراروعل،المعروفالإنسانصورةأىإالق!!دخلالها

دماعمثلانالإفدماغكانولذا،ليجبالتدشوالتف!!راسذهنافئتطور

التموارحصلتم،معدومةلديهالمتخيلةاغههـةاوكانت،ا(طفل

عاقلاإنسانا)يسمىأنالإن!انواستحقبالتدهـليتالفكرىوالعقلى

.(ناطقآ

والنض:الجسم

صورةإلاليسالإنساتفإنقبلمنشرحناهاالتىداروننظريةوحسب

معأ،والذهنيةابسميةالناحيةمنعليهينطبقوهذا،للحيوانمتط!رة

.والحيوانالإنسانشعورفىأرضأثابتةوالمماثلة

الإنسانهلأساسعلىالمما!لمةهذهطبيعةفىدارونأتباعيختلف:نعم

مستوئإلىارتفعالذىهوالحيوانأنأوالحيوانامستوىإلىههطالذىهو

الأعلى؟فىالأدقأوالأدفىفئالأعلىذابهلأى؟الإنسان

الإنسانيةوالخصائصالقيميثبتونالحيوانمماثلاالإنسانبحعلونوالذين

القيمهذهويجعلون،لحيوانالسابقةالعضويةامحيفياتوااتنفسيةالأممالمن

أيضآوالفكريةالذهنيةالقوىيجعلواحتى،الإنسانمثلالحيوانفىأصيلة

مثلاضدريجىابالتطوراكتسابهاالحيوانيستحل!خفقدوبالتالىمكتسبةظاهرة

الجسمية.الأعضاء

الإنسانيةوالخصائصالقيمفيثبتونلالإنسانمماثلاالحيوانبحعاونالذ+يئأما

العواطفبوجوديقولونإخهمحتى،فرعيةخصائصأنهاعلىالحيوانفى

.والذبابوالقرودالكلابفمةاهـقىالمشاعرمنهاوشيرالدينية
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العحل!يل:هذافىوالإنسانالماد!

الإنسانءوا-لءرمن-لمةصفئيدض!!لمأنهعلىتتفقانالفريقينوكلا

روحى.تأزسأ:آخرجوهرأى

اصذىاوروالإنسافالجسمأعضاءثرسملالذىالتدهـ!بمىالتطوروأصل

النظامفىالأصلهذا!رىوهكذا،الأعلىإكالأدفالحالةمنيتطور

نتيجةتظهرإنماوالفكريةالذهـخيةلىالخصائصأنومعناهطالذهنىوال!صبى

.بىالتدش!للتو

منوح!،المادةالتئلوهـح!ويةنثهلرفىالح!حلأساسإنكا(ضروخا،صةكأ

نتائجمنونتيجةالمادةصورمنصوهـةوالشعوتوالعق!!والروحالنش!

تطو!ها.ونضوئما

بحيثالإنسانعررقفئالماديةتسرئاميكانيكىاالتعليلهذاوف

الذىالمادىالتفكروكأنلناوسيبد!و،الروحيةالأشواقأمامالطريقينسد

تمتقدوالرومانيةإونانيةاالحضارةمنالدينىالإصلاخحركةأستوردته

النظرية.بهذهاسكالاصهـاحلظحقدوأنهالغلبةله

وتأثيرها:الفلسفة

نجالإنسانما

؟جاءأينمنو

يذهب؟أينوإلى

كلو)ممنتالسنننآلافمنذع!،الإجابةالفلسفةتحاولأسئلةهذهإن

وكذلك،معينةفلسفةبهاوظهرتصاحبهابلونلونتقدإجاباتهامنإجابة

الإجابة.فيهجاءتالذىعصرهاابنةإجابةكلكانت

فلسنكةسلمتولاتقطعىصالحشىعلىالآنحتىنحصللمهناومن

والعصر)يثةإاتأثيراتوالشخصيةالعواملآثارمنما
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:والروحالفلسفة

فهمبعد(العمل)و(الفكر)حدودهدهـتعي!تللفلسنكةالأصلىوا(محمل

أوتااقوةعلىللحفاظالجغ!-وبذلة4الفطرووءواطفهالإنسانمشاعر

الدقيق!.الحياة

العقلتغليبؤيهيمكنلاالذىوالعملالفكرعالمأنبالذءرترصاو-

...)1(تارالأوحركاتفئالتوازنلإبحادسبيلؤيهروجدولا،العواطفعلى

ساحلإلىالأمواخفئالمتورطةالآن!ىانسفينة!ودأتستطخلاالعانمهذا

.النجاة

التفاعاطوحذلاث،الحياةبقاءصفيمسايكناكالحياةأوتارتحريركأما

كل...المنسجمةاالأنغاتوجدحتىالتصريكمماجةحوجودهيجبالذى

!!كب!هـحدإك(الفلسفة)استطاعةعنخارجذلك

مشكلاتمعالجةفئالعصورمنعصرأىفىالفلسفةئنجحلمالسببولهذا

إسياجيحتىلأن-آمجبر-العالمواضطر،الإنسانروحوطمأنةالإنسانية

الدين.

والدين:الفلسفة

ويقبلها،الدينانحطاطعصرفىتظ!رإنماجديدةفلسفةكلأنوالواخ

هذهأنمماو،عصرمفئدو!هفقدقديكونالذىالدينعنبديلاالناس

الدينحللتفاهمالكثيرةالجهـودتبذلفإنهاالروحإقناعلاتستطخالفلسفة

شديد.بتعسفولو:ومبادئهيامقولاب!نوللتوفيهق

أرحلهاتقوىؤ!!كاتشكنلداغلستةالن!قدض!اإ.احمذا5-
اءو.-ععوهـ

ؤإخضاع،آكثرالدينلىصر-المقابكف-هذاأممنوبالديرت(الخشبية)

المححوماملء.تهوتتلا:الأصىلى5دلفقدهالمضلهذاالدء. ب!وولمىوور-جمج-ط

المراجع()الانسانىللكيانالمرركةالانمهطانيةالطاقاتهىالأوتار)1(
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وضعهعلىالقضاءإلىبالدينالأمركمالينغأنهحتىوالتأثيروالتأثروالدفاع

فقطاالدفاعىوضعهفىوىبزفيالرليإدى

:التطورلنظريةالنفسيةالآثار

يتضححتى(الارتقاء)4لنظرثالنفسيةالآثاربعضيلىفيمانذكرونحن

السلوكى.المجالفىبهاالأخلاقتأثرمدى

آثازمالكزو!الحيوانبعلمتتصل"متطورحيوانالإنسان"يةنظرإت

.لمدىابعيدةآثاروالأخلاقالننص!علومعاى

الوراثة()و(الفطرة)وهىالمعروفةالأربعةالنفسيةالمؤثراتفإن

القوةفىادصورةوالشرالخيرعواملوكذلك(التربية)و(البيئة)و

....الآنحتىالشائعةالعواملمنهاوغ!يروالبهيميةالملكية

ذلكيتضحوالتطوهـ،يةنظرآثارمن3،كلواحدةأيةتحفظلمكلها!ذه

...يأقفيما

:افطرةفىالنظريةتأئير

اللهمنهبةإنسانككفىتودعالنىالحققبوللملكةاصمهىالفطرة

ئية.الهداالخلقحلةمرفىتعالىوسبحانه

في:كا8**ءلأ()+هحمعبمفىالفطرة!اتعروردوقد

الطفا!عليهيخلقالذىالطبيعىالقانونهوولهفماثا؟!كهول!أالدستوهـإن

.")1(الروحيةالناحيةمنأمهبطنفئ

المؤثراتتغابأنوإلىالفطرةمرحلةفىصالحآبارايكونإنسانكلو

علاماتوكأنهاالتوجيهـىالضوءمثا!الفطرةتبقعليهالمضادةىالأض

ومنقلب.منعطفكلقالمروكأ

بالأوردية()34صالأمينىلتقىوالتخلفالتقدمنظام)1(
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تسنحوعندما،خافتاهزيلاالنورهذايصبحاتلكثوالغلبةتتموصأ

.القوىالتوجي!ىالنورصورةإلىجديدمنيتحوللبروزهإنمرصهةا

تنمووبتوافقها،الإنسانيةللرياةمستقلأصلى%وهرالضطرةهذهكأنو

عنالإنساتابتعا-الأخلاقشسنا!تعارضتوسا،،رتتزىالإنسانية

الحيوانية.منواقتربالنقيةالإنسايةةانحطا

اظرية:اهذهفىالفطرةءكانة

لايعنىمحضواماأنكا،لافطرةمستتكلةمكاقةرالتطويةنخم!إفىجدلاتو

نتيجةوالحيوانالإنسانبينالمميزالفاصلتعنىإنهابلالعلوى(الجوهر)

وفى،الحيوانيةالنفسيةللكيفياتالتدربحىاتطورواالتأقءهـوالتأثرلعملية

.الماديرةوالآثارالحيوانيةجراثيمتسرىأمماقها

اللازممنكانةقدللتطورنججةظهرقدالمميزالوصفهذاكانوإذا

الماديةاممثافاتواالحيوانيةالآثارمنوتنقيتههلتطهرنظامهناكي!صقأن

نإبل،آخرهاإلىأولهامنالتطورنظريةفتأثرلذلكلاوجدول!ش

النظرية.هذهشرحثنايافرخعدمالمذكورا(!!ف

تبدوءذلاثزإنهاالإنسانيةالحقيقةفىنقيةواضحةالفحلرةتبدووكما

الآثارمنلحفظهاسبيكهناكليسإنهثم،الخيواف!رالتصوافىمعقا-ةكثينهة

مملها.لإبرازومملفكرنظاممناكو)يس،المكادة

إليه-تجهالذ!الاتجاهزوءيةالنظأهلعاتلايخةىالحالةهذهمثلوفئ

الإنسانيةالحياةفئالفطرةأنإلى!ناالإشارةوتجب.وءملهالإنسانأخلاق

لمورا-اا!ذهول!ث،والإثمارلانموكاءنةزوةء-سا-وجدالتىالبذورمثل

المادية.والمؤثراتالخواصالحيوانيةمنرالتويةنظرفئتحفظ

نفسصصاةالنومرحلةفىوالآثاراءرالخوبهذهماوزآالإنسهانكانوإذا

أهلارعيسأنهأو؟بعدؤ؟ارهـحيةاالاتجاهات4في-"!زأنرحوخفكي!

الإنسانية.اه.ذا!صاوالشرفا!لإبر
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وود!الما:شبهة

إنمارالتصاإنظريةفىالفطرةوصفبأنهناالنفسعماء-ردأنويمكن

.فعلهـاوهـدودوتفاعلهاالعديدةالجبلاتلاختلاطمعقدةغريبةنتيجةهو

تش*هـترفي!اؤ؟اتحدتعندماول!نههاذاتهافىالجبلاتحيوانيةوهذه

أر!آةانيةالحيونوءيغ،ئالتغيرووخوآثارهاخواصها

الاختلاهـا-،ذافيحدثبي!بؤيماتختلطالمتضادةالعناصربعضأنكا

.4النويفىعنهايختلفجديدخرآوصف

ظهوربعدحىىيوجدالحيوانيةعنصربأنالقوليصحفلاهذاوعلى

كانت.كاتبقىالكثافةأنأوالفطرةوصف

المذكو!ةالفطرةمكانةتبقىصحماوالنظرللبحثقابلالجوابهذاولكن

الحياةفىالمسنقلبدورهاالاعزافويتمالتطورنظريةتوضيحفىقائمة

بل،لاروحمستقلوضىحفيهلايتحققالذىالنظامذلكفىبعيدهذاولكن

طريقعنالتطورمراحلقطحفيهويتمالمادةلعملنتيجةإلافيهلاتظهرإنها

المذكورةالفطرةمكانةعنالفيهسؤرنشأفكيفالمعيارهىالماديةالقوةجعل

!!؟جوهرهاعنأو

الوراثة:فىالنطورنظريةأثر

والأهلياتالخصائصمنكثرالإنسانفىتوجدأنهالمعروفمن

.وأجدادهتآبائهوالعواطفالأحاسيسمنكئيرفىليتأثروإنه،بالوراثة

تحتيقعانواطسوانيةالماديةقىغريزفإنالتطورنظريةتحليلوحسب

للماديةتدينالتىالأسلافروحيةفإنالتطورنظريةووفق.الوراثةشعو!

وتطورهالبقاسهاسبيلهناكفليسبالوراثةتنتقلبحيثقوسمالوعنهاوتنضج

وقا-،الماديةابيصةسيطرةبواسطةتنكشأنلابدهناومن،انتقالهابعد

البتة،ذلكبعدلاتنبعث
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النظرية:هذهفىالإنسان

ف!طوالحيوانيةالماديةالناحيةمنالإنسانإلىتنظرالنظريةهذهأنوبخا

هاوغروالترودالفئرانعلىالمعاءلفئتتمالتىالتجاربإلاعليهاتطبقلافلذا

معظمئهاانيةالإفالنفسعلىأجر!االتىالبحوثلأنذلكطالحيواناتمن

.والقرودانالفزعلىأجريتالتىالتجاتبعلىتنبنىثخو

واضحةغرصىوهـةبجموحهوى4وابتدقيقهالعقاترلمم4البدارشهى

اضنقيب.وابالبحثذلكعلىالأفىلةحمعتثملالإنسان

لإثباتعدبدةتجاربأجريتتموالفكرللذهن.ممبققالبتحددوقد

ذلك.

الذهنقالبلكانالتطورنظريةفمسبقةصورةللإنسانلوتعمنوإنه

إلىفياتهاويموالبروثالتجاربهذهأنواعولاختلفتعنهاتخلفاوالفكر

كبرحد

وإدراكهالفكرلصهحةضمانهناكيكنلمإذا:هنانتساءلأنولنا

البناء!ةهـو-أولا-فالأصل؟قطحيةعليهالمبينةالأشياءتكونفكيف

و5وهذا.والأخيلةالتصوراتصخءعةتتوقفوعليه؟للإنسانىاغ!صا

الإيمانطريقءنوالذهنالفكرسلاء4لضرورةالإلهىالوحىتأكيدسبب

.واليق!ت

:والإنسانالبالئة

التغلبيستإحءذلاثولكنه،واضحأمر-ولهبماالإنسانتأثرإن

الإنسانأنىترهالتطورنظريةاممنو.والأحداثالوقاختدلكماالبيئةعاى

لاذينمحصلالتطورنظريةوفقالبقاءحمانةفإنالبيئةوافقة4عكم!هـه

إشكيف.اوءواءلالبيئةءوافقةخصائصفيهمتوجد

34شمعا-نروالإ:صان،4المتصرزالفاعلةهىالبيئةفإنالنظريةهذهوفى

هـوالتموالابقاءاوحييداقهطركلوهذاوأما.،كا
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البيثة:فىالطورنظويةأئر

الإنسانلايطلبهاالروجةالزعةفإن،الماديةالبيئةهىبالبيئةالمراد)ن

وبقاءالفطرةوانتخاب،الدارونيةالنظريةهذهفىللبقاءإليهاولايحتاج

للخيرمنزلةهناكوليست،والمباهاةوالفخرالماديةالقوةعلىقفيتوالأصلح

وعلى،عامةالروحيةوالجواب،والعدالةوالشرفوالمؤاخاةوالمسىاواة

الذىهوفالصالحالمقياسوبهذا،والفضلالشرفمقياسهىفالقوةهذا

.1()ويخيبفيفشلينهزمالذىهوالصالحوغير،بالانتصاريبقى

فيهتغيروقد،للصلاحخاصوميزان،للإنسانيةجديدتوجيهوهذا

الإنسانيةوالأخلاقالقيمعلىالقضاءيخشنىبحيثوالث!رفالفضلمقياس

الفطرية.

و!ووبشرفهيعتزالذىالإنسانذلكهوالنظريةهذهفتالإنسانوليس

ومقاصدهأهدافهتختلف2خرنوعإلىتحولإنسانإنهبل،وحميتهغرته

وغايته.ومبدؤه

الترببة:فىالطورنظريةأئر

للوراثةالخاطئةالآئارمنالتخلصإلىالختلفةبالوساثلتهدفالتربيةإن

البيئة.علىللتغلبالإرادةتقوئؤهى

إيجابيةبأفكارالآخرالبعضعلىويضغط،العواطفبعضتئوروقد

والفضاالشرفويستحقالإنساقجوهرهالإنسانفىيظهرحتىوسلبية

الأصليين.

تصمجعهاالتربيةخلالمنالإنسانيةالحياةةيهاتظهرالتىالآثارو)ممن

الإنسانصونتحاولالتىالبيئةجراثيموإن،الظهورعلىالتطورنظرية

!!هذهالتطورنظريةواستمرارهابقائهاعلىتعمل-منها

.205صالمفلسفةقصة)1(
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تربيتهاتتمالتىوالسلوكياتوالأخلاقالعقائدأنبالذكروالجدير

بينما،للإنسانيةالجديدالتوجيهفىطائلبلاتصبحالخاصةالمامحاتبتقوية

البهيمية.القوةتنمىالتىوالأفكارالأممالتش!خيتم

الحدودعنتماماتختلفوآثارهاالتطورنظريةحدمودأنالقول.وضلاصة

صاغهالذىالجاةقالبوعن،الإنسانحياةحولهاتتحركالتىالخطوطأو

فقط،للحياةالنظرةبدايةف!ليسالاختلافوهذاللإنسانالإلهىالوحى

اوالتطورالبقاءمراحلكلوف!والنهايةالبدايةفىليتجلىإنهبل

لأنهابمكلهاتشاهدأنلايمكنالتطورلنظريةالمدمرةالآثارأنعلى

الاعراففىالبعضيشوقفأنيمكنولهذا،بالفطرةمتصلةغرنظرية

العامةوملامحهاخلفيتهايعرةونالذينو)ممن،ضأأالمذكورةبالحقائق

النظرية.هذهتسهيطرعندماذكرناهاالتىبالأمثلةالاعتراففىلايزددون

نابل،فحسبذكرناهماعندآثارهالاتقفيةالنظرهذهأنوالحقيقة

الحياةمشكلاتحلفىالسائدالنصراقالدينفشلحينمابرزتالنظريةهذه

والسلامللطمأنينةسبيلعنالبحثمضطرأالعالمهـكان،الإنسانغلةوإرواء

.الإلحادفىإلاالكنيسةضغطأماميجدهمالماللذين

الأخلاقؤبالدينتحفلأنالتطورنظريةمنلايتوخالنشأةهذهمثلوفى

الحقاثقمنه!اغيرأو،الروحأوللإلهذكرأالتظريةهذهفىلانرىفإنناولهذا

صورهناكلايكونبحيثامحونافيتاربناءاكظريةفىويتقرر،الدينية

سب،دته.أوشىءبفعلالذاتلهذهتسليمولا،ال!ونةوقلذات

والفلاسفة:الدين

طائفةتعزففكذلك،أهميةالدينلاترلىسفةالفا3منطائفةأنوكا

فىالديئ!ةالجبلةأن(ررأن)فىيرى،فطريةحص!قيالدينبأنأخرىجادة

.)1(الطيورفىأحشامملفطريةمثليةفطرالإنسان

به.اكمريفسبق)1(
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النفسجوهرأنتأكيدإلىالفلاسفةمنويستالوزى(ئتشة)وذهب

.)1(المدنيةللحياةالروحلةبمنزالدينأنرا،الدينىالشعورهوالإنسانية

الحياةلصياغةيكونالذىالدينذلكهنابالدينلايقصد!ونإنهمنم

فى-السياسيةالمصالحلتحقيقالناسيستخدمهوقد،شاملةجميلةصياغة

واليقين،بالإيمانالحياةأوتاريحركالذىالفطرىالدينإنهبل-رأيهم

الأمنرسالةللعالمويحملوالسلبيةالإيجابيةبالنواحىالرضاعلىالحياةويرنجط

والسلام

البشريةنجحتوإنحتىالدينبلونلاتطمنالإنسانروحأنوالحقيقة

براقة.خارجيةبأطليةالظاهرفئوتزينهاالحياةتجميلفى

الحقائقأنكرواقدالذينهؤلأءلنايثبتهبالدينالفطرىالشعوروهذا

إلم!الحياةودفعتهمشعورهمنضجحينماولكن،أممارهمبدايةفئالدينية

الآمنالدينمرفأإلىوبإصرارأخرىمرةلجأواقدفإنهمحقيقةعنالبحث

أييرايقينهو

والديئ:دارون

إنكارأينكرهأنيستطحولمالدينأمرفنفسهداروناضطربوقد

لهوكانت،جانبمنالروحتهدئةفىفشلتالتىفلسفتهلهفكانتصرمحأ

أيضأو،العقلوراءمماالاعترافعلىتحملهالتىفطرتهأخرىنآحيةفى

للخرابوسيلةكانتألتى،الطبيعىالانتخابنظريةثالثةناحيةفىلهكانت

رابعةناحيةوفى،والظلموالجفاءالصراعإلىيدعوتطبيقهاوكان،البناءلا

الاعرافعلىدارونحملتاىا،والرحمالمودةعواطفهناككانت

قادرةيمةكررحيمةبذات

.185صوتعليمتمدنفلسفةيستالوزى)1(
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المخضادةوالنزعاتالأحوالهذهحفالت!يستطحلمدارونأنوبما

ريآء،لجبدىحيهأفكان،الدينأمورفىسيماولاالف!متقلبفل!د/صار

فىرأيهيبدىأنمنهطلبوكلما،الهابقيهلرمضادأآخررأريبدىوحينأ

)1(.دائمآالشروجودإلىيشركانالديناتجاه

يلى:بماالأمرهذافئيهرعنسألهشابأدارونأجابولفد

،الإنساقالحقلطاقةوراءالأمرهذاأنهىأعلهانتبجةأفضلإن"

.)2(واجباتهالإنسانيؤدىأنيمكنذلكحولكن

مؤلفهنشرحينمابالإلهيؤمنوكان،بالوحىأولايقولدارونيهان

لانفسهيسىجعلحتى،بالتدريجأفكارهتغيرتثم4(الأنواعأصل"ا!م

.)3(المسألةهذهلحللايكفىعلمهأنرىكانأنهذلكومعنى،أدريا

الاعرافعلىتحملهوهى،الإنسانبعجزاعزافنفسهاأدريةاللآ"

المو-ودة،النظرياتإليهانغيرالوصوليحتمالتىوالمعلوماتالعلمبدنيا

واليقينالأمانشاطىالىلينطلقلدارونتتحلمالفرصةأنالمؤسفمنو)محن

.والاضطرابالقلقمنالحالةهذهفىوهوؤمات

دارونفلسفةأنيوضحالدينمنالسالفالداروقالموقفإننعم

مشكلاتمنكثيرحلفىأيضأنظرهخلالمنحتىفشلتقدكانت

الشخصيةغلتهإرواءوفىالحياة

الانسانبة:بالفطرةالتطوونظوبةعلاقة

المعارضةللأشياءالاختبارفرصةتتيحأنهاالإنسانيةالفطرةخواصمن

خونفسهوالأمر،كبيرةمدةالحالهذهعلىتدوملاولكنها،للفطرة

.3/524الحديثةالفلسفةتاريخ)1(

.525:انسابق)2(

.3/534المصدرنفس)3(
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وذهبتاصهزمقدكانال!يسة.ذينوهـوالم!ائدالدينفإن،الت!ورلنظرية

الانتفاعوتمبالاضطرابقبولهاتمهذاوعلى،للحياةالمحركةبالنظرياتالثقة

الفطرةءالانسجامصوتيتحهقلموإن،والفنونالعلزمأفامبتزيين

قط.

الأصوأتوترتةح،الآنتتمىتبدالتطورلنظريةالقبولموجةوإن

تلثالةظرية-لإبطالوتستخدم،الموافقةالأ!واتعلىوتعلو،المعارضة

بالنظريةالانخداعمدةتطولفلنولذا،لإثباخهااستخدمتالتىنفسهاالأذلة

بروزوح.والفصلالحكمحقنفسهاوتعطىنفسهاالفطرةتبرزوسوف

شيكاغوفىوألمناقشةالبحثمجلساشعقدوالعديدةالختلفةالتصرعات

العالم،علماءمننخبةفي4إشترك(دارون)مؤسسةبإشراف(أمريكا)

تبرزبدتقدالفطرةأنعلىيدلوهذا،حادةمناقشاتبينهمودارت

!!الأصيلبحقهاوتطابدورها

النفس:علماءمغالطة

وراءماانعكاساتإن:التطورنظريةفىالنفسعماءبعضقاللقد

يخهاإنحيث،الدينىالتصورعلىقائمأساسهاوإن،فيهاتعملالطبيعة

)1(تعالمطاللههوالجصخمنوالأعلى،الأعلىإلىالأدقمنالصعود

فىالدينىالتصوربوجودالتسليمبعدهناعنهالتساؤلبحبمماولعله

فهل-البدائيةالحالةفىحيواناكانبأنهسلمناإذاالإنسانهل:النظرية

؟حينذاكالدينيةالعواطففيهتوجدكانت

ءإطفةعندلاتقفالدينيةالعاطفةصلةبأنهذاعلىالخبراءردوقد

:واحدة

بينها،فماوتفاعلهاالعديدةالغراثزلاختلاطومعقدةغريبةنتيجةإنهابل

التأثيرتبادلفيهاوخولكن،دينيةالبدايةفىتكنلموإنالجبلاتوهذه

والتربية.المدنيةفلسفةعنبستالوزىمقدمة)1(
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ودخلتالدينيةالعاطفةظهرتهذاوئتيجة،التدرصيهىالتطوربسببوالتأثر

.الإنسانجبلةفى

داروننظريةلشرحيختارالذىالأسلوبفإن-ذلكخولكن

بينالتوفيقمحاولإتومنالظنحسنبابمنإلاالدينمبحثفيهلايدخل

والدين.النظرية

والخبراءدارونأقلققدحانللدينالطبيعىالشعورأنوالأصل-

أدرية(اللا)فلسفةفىالسلامه(دارون)رأىهناومن،معهكانواالذين

منشاطىإلىيسكنواأويهدأواحتىوالتوجيهللتأويلزملاؤهواضطر

والنسبى.الوقتىاليقينشواطى

النظرية:?ا!اهممحاولات

العثورالعصورمنعصركلفىتمقدأنهالطريفةالتاريخقآسىومن

منأكثرالدينعلىالضغطوكز،والدينالفلسفةبينللترفيقسبيلعلى

اتباعرأىفقد،التطورنظريةحوخهذاومثل،الفلسفةعلىالضغط

بأنقالواولهذا،والنظريةدينهمبينوالالتقاءالتفاهموجوبالنصرانية

الصوراللهخلقثمومن،اللهمنالأصلىالتكوينبفعلكاشاالحياةبداية"

الأنواعلخلقالطبيعىالانتخابتاعدةتعالىاللهطبقثم،للحيواناتالأولى

.)1("الخا!ة

-كعقيدة-الأنسانبتغيراعزفتالتىالأديانأنبالذعروالجدير

التفاهمسبيليظهربل،النظريةحالتوفيقفىكبيرةصعوبةفيهاتوجدلا

عليهالمسيحفىحلالإلهبأن)1(النصرانيةقولفىنرىكا،يسيربتغيير

الحديثة.الفلسفةتاريخ)1(

وقسطنطين،،بولسنصرانيةأعنى..المحرفةالنصرانيةالمقصود)2(

تامنقىتوحيدنصرانيةفهىاللهعندمنالمنزلةعيسىالمسيحنصرانيةأما

المراجع()
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أو،إنساناتإتحولقد-كبيرأعلوأذلكعناللهتعالى-وأنه،السلام

فىالإنسانبتغيرتعترفالتىالأخرىالهندوأديانالبوذيةالديانةفىنرىكا

المتتاخاالتناسخمنشكل

صورإلىيتحولأنيمكناإنساناأنبعقيدةيىلمإذاأنهالواضحومن

فى-ياترى-غرابةفأيةالإنهانفئيتجسدأنممكنالإلهأنأو،أخرى

بهذهالقائلينتواجهصعوبةوأى،للحيوانتتطو!ةصورةانالإفجعل

!!النظرية

:التطورونظريةالإسلام

نأبوضرحويعلن،الإنسانبتغيرلايعترفالذىالدثنإن:نعم

الأديانأنيعلنكا،إوىواللمطاحخفوعأالأديانحرةواقدالناس

التطورنظريةإلىسين!رفإنه-الكاذبالتطورهذابمثللاتقولالصحيحة

الجزفا،التشابهصوربعضبسببالتوفيق!اولوإت6تماماآخرممنظار

الداخلية.يمتههزيعكسالذى(التفاهم)مذهبيذهبلنأنهكا

بالمستقبلوصلتهاوآثارهاضلفيتهاوإلىوغايات!ايةالنظرمبدأإلىينظرإنه

لاتكونبحيثوكاملةجامعةستكونممهتعاأنكلهذلكمنوأكبر.البشرى

آخراشىإلىالحياةطريقفىالاعتا-إءإلىحاجةهناك

.الأديانسائربينمنوحدهوالإصلام..الإسلامإلاتثا!إهذاليهرو

:!الرووالشيخمسكويهبابنالاستدلال

.وافقةالتطورنظريةجعل-جاهدين-الهاسبعض-اوللةد

)1(مسكويه!إبنالمم!لهكن4الفلاسف13!وأفاالإسا3لدين

بنممهـويهالملقببحةوببتمحصبنأحمدعلى!بوهـو:ص!كويهابن(1)

عضدبتدهةاتصهل!421سنةفماتطويلاوعص!033سنةحوالىولد

الطبفىوبرزعصرهعلومباستيعابءكأفوقدوانجنهالعميدوابنالدولة

.(المراجع).سيناابنهعمنافسةلمهوكانتوالتاريخ
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ئبامرذكرقد؟مسكوبناإن.قولهممثلفى3(و1)،وىالرالدينجلال!والشيخ

الأربعةالعناصرفيهترىصغيراعالماالإنسانوجعلالكونموجودات

النبوةأثبتمسكويهأبنأنأو،وآثارهاوالحيوانوالنباتالجمادوخواص

.تقاء)2(والارالتطورإلىيشيراستنتاج!-فئهذا-و،الناطقةتقاءالنفسبار

إلىتشيرأنهاعلالروكألمولاناالتاليةالأبياتهؤلاءيعرضوكذلك

"التطور

فتادأودرنباقوزجمادىبم-ادءقايمبهأكألآمده

(انباتاإلىاب،دءنانتقلئم.الجى!ادعالمإلىلاأؤجاءلقدا

برداززورديادناوزجمادىع-دممرنبافأندرساهـا

.(تطورهعنشيئأيتذكرلمجمودهومنسنواتالنباتفىعاشولقد)

يادبيجنباقحالنامذشأوزتادبحيوال-ولوزنباق

(النباتأ-والمنشيئايتذكرلمالحيوانإلىالنباتمنانتقلوحينما)

ل3ضميربهاروقتدرخاصةآلكردأردسوتميلىممالجز

(الربحرقتفىخاصةنحوهيجدهالذىالميلباستثناءوذلك)

درلبالنداردخودسرميلورالباماكاولكودميلبيمبر

ميلمجردوليسغريزةالميلوهذاالأمهاتإلىالأطفالميل)مثل

.(الرضاععلىلشفتيه

إبلخىاأحمدبنالمحسينبنمحمدبنمحمد:الرومىالدينجلال)1(

والخلافالحنفيةبفقهوعالمم7012!406سنةولدالدينجلال،الرومى

بالفارسية،المشهور"المثنوى"صاحبيقولكمامتصوفثم،العلوموأنواع

فىولد.الدينجلال،مولانا"الىالمنسوبة،المولوية"الطريقةوصاحب

استقرثم،عمرهمنالرابعةفى،بغدادالىأبيهمعوانتقل(بفارس)بلخ

هنوغيرهالمفقهفىبالمبراعةالدينجلألوعرفهـ،623سنةقونيةفى

واستمر628سنةأبيهوفاةبعدبقونيةالتدريسفتولى،الاسلاهيةالعلوم

.(المراجع).مهـ6721273سنةبقونيةتوفىأنالىمريدوهيتكاثو

.001-88صمسكويهلابنالاصغرالفوز)2(
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وزفت،وداناعاقلاكنولناشدرفستإقليمتاإقليمبمجنين

وخبيرأ(وعالمأع!فلااالآنأصبححتىإقليمإلىإقليممنذ!هكذا)

الاعرأفبعدبالتدريج2الإنسانقوىتطورعلىالأبياتهذهوتدلنا

الموجوداتخواصوجودعلىتدلوكذلك،المستقلالإنسانبوجود

لجعلهولاالكوفىالإنسانلتطورفيهادلالةولا،سيرتهفىؤآثارهاانحتلفة

.للحيوانمتطورةصورة

-مسكوبه:وابنالحقةالشريعة

بأسلوبالذيخيةالحقائققد-:أثبتوا(الملفقين)هؤلاءأنالمشكلةوأصل

علىئمةالقادارونلنظريةاستيعابهمنتصورأنولايمكن،واكصوفالفلسفة

.(للادينيةا)

...البابهذافئأوضحالروىالشيخوأمر

للذينالح!قةتتضححتىالحقةالشريعةمخوآراءهفنذكرمسكويهأبنأما

:موض!مفىمسكويهابنيقول...الرجلأفكارظلميحاؤإون

وطاقتهمنزلتهينابماعلىالدنيامنمحصلأنشخصلكلينبغى"

التىالشريعةتحتويدخللهجعلمماولايقصرلهليسمايطلبفلاوحاجته

")1(.الدينوظائفويلزمأيامهفئيلحقها

وؤح،أخلا!4وتهذيبنفسهسياسةأكلمن:آخرءوضىحفىويقول

صلحمنزللتدبيرصنلحومن،منزللتدبيرصلحجنبيهبينالذىنفسهعدمو

استكلفإذا،مملكةشلتدليصلحمدينةلتدبرصلحومن،مدينةلتدب!ر

نأاستحقفقد(والعملىالنظرىأى)الحكةمنالجزئنهذينالإنسان

(؟!)2(التامةالسعادةسعدؤقد،ؤفيلسوفآحكيمايسمى

أحمدالصاحعبددلم/بتحقيق65صالأصغوالفوز:مسكويهابن)1(

اللبنانى.الكتابدارطبعفؤاد

.67السابقالمصدر)3(
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رتبفعلىأيضأالموض!حهذاإلىوصلومن:ثالثموضهحفئويقول

منإلاكيتهايعرفوليس،مقاماتحميتمماور،متفاوتةومنازلكئيرة

فيماماقلناه!ةنتبن!ناومن،حلاؤتهابعضوذاق،جنباتهامنب!ثىءمر

الذىهوصيمحتدريجعلىةوقإلىأسفلمنينظرالذىالمرءإن:تقدم

نأاذلموقيستطخمارنحوتراهأنيمكنهو،فيهالاريبمعرفةربهيعرف

صعد،كاةيهوانحدرأعمفلإلىةوقمننظرهعكسفإذا،خالقهيرى

بالجصخوإحاطتهدونهماعلىالواحداللطيفالأولهذااشمالإلىنظر

)1(الخ..بالطب!عةوالنفس،بالنفسالعقلأحاطكا،وتدبيرتقديرإحاطة

:والنماووالمسلمونافلاسفة

نأفى3ونلايمثوإمعانبدقةالصالحينهؤلاءتوجيهاتدرسواوالذين

فارق!والذىالدينةرقمنأكثردارونوبيننظرياتهمبنفروقأهناك

المنهجين.بنحقيقى

و،ؤلاء،العف!وىبالتطوريقول-الدينفارقعنفضلا-دارونإن

والإنسان،انيوا؟يةوالإ؟سازيةبالخصاليختصالذىالنفسىبالتطوريعزفون

وغرهاااصكنونةوالقوةالفطرةعندهمتمثلالإنسانيةفالعاداتالاثننيمثل

البهيمية.القوةعندهمفتمثلالحيوانيةالخصالأماوالعواملالمؤثراتمن

،الفطرةما-مماتوتقووءالجهيميةالغرائزجماحكبحفىتن!حوالربية

هىالحيوانيةالخصائلفإنالتربيةفىالجهودتنجحلملوأو،ذيكيتملمولو

الب!هيمية.للمؤثراتالغلبةوتتحققا!ياةفىتظهرالى

طبعتهفىالكتابيصلالىرجعناوقد071صالأصفرالفوزالأ(

ذهبالذىالتدرجأناناويتضح(فؤادالفتاحعبدالدكتوربتحقيقالمعربية

تدرجاوليسوفكرىنفستدرجهوالاسلأممفكرىوبعضمسكويهابناليه

.بالعلىالاسلاملفلاسفةيخطرولمداروناخترعهمماالخلقنشاةفى

المراجع()
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هوانمابهاالاستدلالأوالمناشةه!هلمجردبين!هماالمماثلةاثباتمحاولةوإن

ومغالطة.انخداع

وافلسفة:الدينببناليفاهم

الميدانمنسئنسحبف!نهابثىءالفلسفةلايضرالتوفيقىالمنهجهذاإن

سبيلفىتقفكبيرةعقباتسيفحالتوفيقهذاولكن،مدخهاقضاءبعد

الدين.

النبويةوالأحاديثالقرآنآياتتأويلحاولواالذينإننقولأنوتحب

منالايستحقونفإنهمالصورةبهذهالدينعلىوتجنوا)1(5التطورنظريةوفق

ويتغيرون،للأحوالويخضعون،الزمنيجارونالذينمنإن!م،الرد

هوينتشرالذىإنبل،واضحةنظريةولاءدددينلهمول!ر،بتغيرها

بها،يتاجرونالتىنظريتهمهىتسودالتىوالنظرية،)2(المصلحىدينهم

هبمأفكارفىالنظريعيدواأنهؤلاءأمثالمننتوخيفالحالةهذهمثلوفى

يقضودوسوف،ومنطق!أنفسهمءيتناقضونفسوفذلكفعلواإذاإخهم

!!مصالح!على

الفريزةنظربة)2(

ميكد!وكل()الشهيرالنفسعالمإلىالنظريةهذهتنسب

النظريةهذهوترىم1817سنةفىالمتوفى!6د!0811*()ال!!ه!حول

وأن،الحيواناتفىتوجدالتىهىالإنسانفطرةفىتعملالتىالجبلاتأن

التحليلمنذلكويتضح،الجبلاتهىوحركاتهالإنسانأممال!خمنهخ

.الآق

المعرضةوالعلميةوالماديةالاقتصاديةالنظرياتهنغيرهاأو)1(

بحثاالنظرياتلهذهالاسلاماخضاعا!برهدفهمكاناذاسيماولا،للتغيير

.(المراجع).للحكاموارضاءوالمنافعالمناصبعن

الاسلا!بينالترقيعميدانفىالمنطلقينكليدينجميلتعبيرهذا)2(

.(المراجع).النظرياتوهذه
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،01(-.4:الجبلةماهيةس

تخوهىالوزاثيةأوالخلقيةالاتجاهأتبعضالإنسانذهنفىيوجد

ا!قىالبررافىالطبيعىالنفسىالميلوهذا،المحركةالقوةومصدرالأفكار

الحظةلمدةالإنسانذهنعنالجبكالميلهذافصلولو،)1((جبلة)يسمى

فصلساعةمئليصروسوف،مالفعلصالحايبقىلنالإنسانجسمف!ن

فىوتوجد،اممهربافاالتيارعنهيقطحمحركمثلأولهاالمنغالجهازعنها

علىتحافظالتىالذهنيةالقو!وهى،شديدةم!اومةقوةالميلهذا

.)2(وصقلهابتشكيلهاتقوموالاجماعيةوالشخصيةالإنسان

:العريز!مصطلح

الآقى:النصوعلىلمةالجهلمصطلحتحديدأ(كلميكدو)ذكر

نأكلكنوبالتدريرجالإنساقالعضوفىتنموغرتزيةجبلةكلإن"

ولكن،أمحالادرجةإلىتصلأنقبلئيةجزناقصةصورةفىابخبلةتظهر

التطوربعدالعملعالمإلىتخرجفإنها،الحشراتف!كذلكليسالأمر

عصرالحشراتفىوجدلاؤإنهأخرىوبعبارة،الكاملشبهأوالكامل

تنضجوالجبلات،والخبرةالعلمفيهيتمالذى(والارتقاءالنشوء)الشباب

منرأيناقدفإننا(الشبابعصر)لاتحرمالحئ!راتجمهخولكن،بالتدريج

تبيضأنقبلتامةبحريةوتتجولتتحركالمنعزلةالحشراتبعضأن-قبل

هوفهذا(الأولادتربيةو!و)حياتهافىمملأعظموتعملمناسبةحالةفى

شبابهاعصر

وملامح(الولادة)عصرلناتحددالتىالجبلاتلاتنضجالعصرهذاوفى

نعلموحسبما،مملهالبدأناضجةالجبلةكانتفلو،الكبيرةالواضحةالجنين

عصروفى،البيئةفئلابتغير(الجبلات)بنضجهذاالتأثيرعصريبدأفإنه

.،-1826صالاجتماعىالنفسعلم)1(

.41:ألمصدرنفس)2(
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تملأئالجننفبيضة،البطنملء.جبلةإلىالزنبوررغبةتتوجههذاالشباب

تصيدهاابتئالصغيرةالحيواناتإلىتلتفتولا،فقط-بطنهاالوقتهذا

لعمليجب.الذىالمناسبالغلمتعرففإنهاالمدةهذهوفى،نجعدقيمالأولادها

.)1(التنامحمليةانجبلاتنضجبعدهالمرحلةهذهفئالجبلاتهذه

الغرائز:نقسبم

السلبى،)2(الإبحابئ1():رئيسانقسمان(ةيزالغر)وللجبلة

يتوقفالتىالأشياءإلىتجذبآلتىالجبلاتجمهخالإيجابىفىوتدخل

..وقيامهاالحياةبقاءعليها

تضرالتىالأشياءعنويبعدتنفرالتىالجبلات(السلبى)فى:تدخل

الجبلاتإلى-الأساسيةأقسامهاخلالمن-الجبلاتتقسيميمكنو.بالحياة

الثالية

النفور)3(جبلةالمقاومة)2(جبلةالخطرمنالنجاة)1(جبلة

لدىالصراخجبلة)5(الطفللحمايةأبويةجبلة)4(والاحتقار

والانقيادالطاعةغريزة)7(الجنسغريزة)6(المصيبة

جبلة)01(الاجتماعحبجبلة)9(النفسحبغريزة)8(

والادخارالخوفجبلة1()1الغذاءطلب

الضحك.جبلة)13(البناءجبلة)12(

مثلوذلك،الكبيرةالجبلاتهذهسوىصغيرةأخرىغرائزهناك"

الحياةفئكبيربعمللاتقومواكها،الحاجةوقضاءوالكحةالعطس

.)2(الاجتماعية

.142صالنفسعلمأسس)1(

الطبقةت891صالنفسعلمفىيدالجبت.و.سريبورت)2(

الأردية.
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الفربزبة:ا؟!ال!سبم

يأقى:ماالىالمجموعحيثمنالغرائزعنالصادرةالأفعالتقسم

وشخصه.الإنسانذاتبحمايةثتعلقالئىالأفعال-ا

.الغذاءعلىبالحصولتتعلقالتىالأفعال-2

النسل.ببقاءتتعلقالتىالأفعال3-

الجنسية.بالعلاقةتتعلقالتىالأفعال-4

نوعمنكلهاهى(جبلة)تسمىالتىالأفعالأنيتضحأنوينبغى

فحينما،خاصةحسيةمهيجاتمنتنشأالتى9العامةالاضطراريةالأعال

بعدعلىولوحتىالبيئةفىتوجدأوالحيوانجسمالمهيجاتهذهمثلتمس

.)1(الأفعالهذهعنهاتنشأفإنه

الحيوانية،والجبلةالإنعم!انيةالجبلةبينالجبلةبنظريةالقائلونيفرقولم

)2(ا!ك!هول")8.وكلىباسمالطبيعىنالإنممىاادورلناثبين(ميكد!كك)إنبل

فىدخلالذىالبدافىالإنسانالطبيعىبالإنسانرادو.بنهماالاتحادلإثبات

والتقاليدالعاداتفيهتؤ؟رولمالأعلىابوانمنمتطزرآالإنسهانمرحلة

ىأ،الصناعىالعصرصنعهصناعىإنسانهناكهذامقابلوفى.الإنسانية

ميكدوجل:يقول،التقليديةوالعلوموالأحاسيسوالأفكارئدالعقافيهتجمعت

يكونوأيضأ،بهانتضحالتىالحسيةالأهلياتبجم!حيتمةح"وكلى5"إن"

،الوحوشأكثرمدركاتتكونكاومتطورأجدأقويآالإدراكىتمييزه

الحيواناتجمهخقمشزكةأنهايفزضالتىالجبلاتأيضأفيهوئوجد

الثديية.

ج!يسى.ولميم/الأرديةالطبعة-945النفسعلمدستور)1(

هنيريدوهو(كبيرنفسعالمولميكدوكل)لميكدوكلهصطلح)2(

المرأقى.الانسانمرحلةدخلالذىالطبيعىالانسان(هوكلى)مصطلحه
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الحصوله-معينةاستثاراتوفق-يسعىالمتطورالبداقالإنسانوهذا

الختلفة.ولمواضعهاللأشياءإدراكهبعدالطبيعيةلجبلاتهالإشباعاتعلى

عاطفةمنمرةالمسهالجبليةحاجاتهإلىتهديهنجرةأيضأمزودوهو

الجبلية.انزاحىباتتصلواستثاراتوجاذبية

أنهكا،واستئاراتهحاجاتهإشباعقنجاحهعندويسزيحيفرحفهو

فيهيوجدذلكوكل،الحاجاتهذهتحقيقفئيفشلعندماويقلقيحزن

بعضباستثناءواستثاراتهحاجاتهتزجمتعبيراتعنهلاتصدرولكنه

.)1(الإشاراتوبعضالأصواتوبعضالصرخات

:المتطورالبداقالإنسانهذادورذكربعد(ءكطوكل)ويقول

لمحين-الاستثارةحياةيعيشالطبيعىالإنسانأنضنفزأننستإخإننا)

صعيدمنالمستقلةالاجتماي4والتقاليداللغةترفعهاأنقبل-يتكلميكن

العقلمنكلالحياةهذهفىويغيب.الأعلىالصعيدإلىابواقالمستوى

طلبالحياةمنالمستوىهذافئولايوجد،والواجباتاضميرواوالمبادئ

)سلسلةاستمرارلايوجدكا،الألم.واطنلاجتنابيخضحالذىالسعادة

)البيواوجية(.غباتوالريةاثزالغرالاستثارةحياةهىبل،يةالاضطرارالحالات

هوالبداقللإنسانافزضناهالذىالمستوىإننقولأننست!حولا

فنحنوكذلك،الأرضسطحعلىأوالأشجارزوقؤيهيسكنكانالذى

غيرهما.أو،الاجتماعيةعلاقاتهوأسلوبالاجتماعيةحياتهتفاصيللانعرف

يسكنالذىبالإنسانخا!ةالعاداتأوالتفاصيلهذهكانتوسواء

كانتالحياةهذهأنفيهلاشكفما،الأرضسطحفوقأوالشجرةفوق

الغراثزيةالاستئارةتزخالنىالحياةنوعمنأى،آنفآصورناهالذىالنوعمن

الأردية.المترجمة//027صلمكدوكل:النفسعلمأسس)1(
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أسلوببينةروقمنهنالكماوكل،الثدييةالجيواناتاستثاراتتشبهالتى

.والانضباطوالتنظيمبالعواقبالتبصرمننوعالإنسانفىيوجدأنهحياتهما

البداقالإةسانفىالتدريجىالتطورذكرهعند(مكدركل)ويقول

يم(هولا!أ)

جدآوأرقىأعلىتخيلهملكةتكونالمتطورالبداقالإثسانهذاإن

علىيدلوسلوكهدورهأنذلكوسبب،الآخرالإنسانتخيللملكةبالنسبة

وإنه،يستلهمهاالتىالسابقةالتجاربوفق،أقوىبصفةبالمستقبلتبصر

وحتىالقادمةالحوادثيتفادىحتى،لسلوكه-العمقمنبنوع-نحطط

لنظائرها.ولهامستعدآيكون

أيةتنفيذف!وأصابههويتعاونأنيستطخالإنسانهذافإنوكذلك

الثدييةالحيواناتفىمثلهلاثوجدفعالاشاملاتعاونآعايهايتفقونخطة

)1(الأخرى

المتطورالبداقالإنسانفإنالحقيقىالآخرالحيوانمنالعكسوعلى

منكبيربقد!رالذخعلىقدرة-العلياالتخيليةإمكاناتهح-لهتنكشف

فىيصتمروكى،وأفعالهأممالهيزاولكىمؤهلا!يكون،الحريةمن

)2(أطولمدةإلىجهوده

:الفريزةنظربةأساس

متطورةصورةالإنسانأنعلىقائمةالغريزةنظريةأنسبقمماويتضج

.والحيوانالإنسانغريزقبينالمماثلةتح!قأواجبافئهذاؤءلما،للحيوان

:)3(جيمسو)يمالأستاذيقولهذاو-ول

.271النفسعلمأسس)1(

272المسابقالمرجع)3(

حاضرأمريكىوطبيبفيلسوف(0191-1843)وليمجيمس)3(

النفسعلمالىبعدئذوانتقلالأعضاءووظائفالتشريحفىبهارفرد

=(ألاعتقادارادة)و(النفسعلممبادىء)مؤلفاتهوأهم.والفلسفة
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رق!هييوفيإف!ةعلى.ه!هوبناء،مملدح!والقأصلهف!الإنسانإن))

\ش.-اء"1()الملفى

:)2(لايدماركن.سويقول

لعمل!"هدفآيفهحبأنهيتهكزإنه،التفكير،قوىحيوانالإنسانإن"

:(ماركن)يقولآخرموضحوفى

قوتهيستخدمبدأ-نعرفهالذىالنحوعلىإنسانآالإنسانأصبححيما،"

بل،الأبدإلىالتجريبيةالحسيةحياتهحينذاكيتركلم-الجديدةالمكتسبة

ناطقةكائنأالآنصإرأنهوح،وروحهاالقديمةحياتهنفسيةفىنفخإنه

نملحيوانيةفطرتهمشتاغريزكلمفإنه،واحذنآفىوناطقعملذوولكنه

.)3(1،خالصةمثاليةعواطقاجعلهابل،وراءه

،الحيوانوجبلةالإنسانجبلةبينلافرقأنهوبما:اظلقيةالعواطفا

ينغىفلهذا،فحسبمقلدحيوانرأيهمفىالإنسانوأنهؤلاءيرىكا

ن)بل،الحيوانمثلخلقيةعواطف-لايوجدأنهإلى-محالةلا-رأيهم

يقولولذا،والوراثة-والتعليمالفكرطريقعنتكتسبالعواطفهذه

:الأخلاقفلاسفةنظرياتعلىردآ(كلميكدو)

الخلقية،العواطفحوذكئيرةصفحاتالأخلاقمعلموسودلقد"

وبسبببالنفسياتلجهلهمعليهاالكافىالضوءإلقاءفىينجحوالمولكنهم

.")1(السخيفةالعاميةمصطلحاتهم

فىوهقالات،،الدينيةالخبرةمنصنوف"و"العربيةالىترجم"-

المعلمىبمذهبهأحدثبارعامدرساجيمسوكان.،الأصيلةالتجريبية

عنالمعلمينالىأحاديث)كتابهولاسيماالمنفسيةولدراساته(البراجمادتة)

فىالتربيةاتجاهاتفىعميقتأثيرالعربيةالىترجمالذى(النفسعلم

.(المراجع).العالم

.3/804جيمسوليمالنفسعلمصول6)1(

.418صالمقارنالنفسعلممقدهة)3(

.695صالنفسعلميمسس)3(
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ىأ-الكلمةهذهلأنونعترضبلنأسفومخن":أيضأويقول

،والإنسانالحيوانسلوكبينالجوهرىالتشابهلس!مرتستعمل-الأخلاق

ذلكبمثم،جبلاتهىالختلفةالإنسانأهلياتأنيظنونالذينأنوأرى

الحاطىبالاعتقادمضلاونهمإنما-العواطفإلىالمعقدسلوكهينسبرن

فقط.متحركةماكينةتساوىالجبلةبأنالقائل

هل؟الأعلىالثدييةالحيواناتسلوكيضعونصنفأىفىنسهألهمونحن

العواطفبنالعلاقةهىفاالعواطفنتيجةكانتولو؟-جبلةئتيجةهى

1)1(الجبلاتأووالغرائز

:فيقولالأخلاقلمعلمىأخرىنظريةعلى(مكدوكاا)ويرد

إخهم،كئيرأالأخلاقفلاسفةمحبذهاالإنساقللفعلأخرىنظريةثمة)

4ءأ!،)ولصوالعقلاقييزتأثيرنتائجهئسلوكناصورأعلىإنيقولون

للفعل،عليابأصولالعقليسلمأنمجردأغراضهملتحقيقعندهمويكفى

.)2("والإرادةللضميرمرادفاالعقليفهمونبعضكمو

:افطرىوالو!عالدين

يزةشأنهولاالجبلةنظريةفىالإنسانيةالفطرةأصولمنالدينليس

اعاخزمنوهو،عديدةعواطفوليدالنظريةهذهفئالديرنبل،مستقلة

الدينيةالحياةفىالأكبرالجزءتشكلالتىالعراطفمنوبتأثير،الإنسان

التالية:بالطريقةينشأوهو

الحيرة-3هبةالر-2التقديس-ا

التقديسمنمركبةوالرهبة،والعجزالحيرةمنمركبوالتقديس

)3(الرقيقةوالعاطفةهبةالرمنكبةمرةوالحير،والخوف

.المصدرنفس)1(

.(السابقالمكان)النفسعلمأسس)2(

.103صالاجتماعىالمنفسعلم)3(
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التطورنليجةظهرلدالدينأنترىأنهاالنظريةهذهفىوالأصل

منالكونخالقإنحتى،ومعتقداتهوأفكارهالإنسانلأوهاملمتدريجى

حينماالإنسانأنهؤلاءيتخيلهاكاذلكوصورة،الذهنىالتطوراعاخثر

هناومن،الرهيبةوالمناظالمدهشالنظاممنحولهماشاهديشعربدأ

الأشياءمننفسهحمايةفىفكرإنهثم،والخوفالحيرةعواطفنشأت

الآمن.وللمرفأللسلامطريقعنوبحثافيفة

يمكنأنهطويلنظربعد-هؤلاءيتخيلكا-الإنسانعرفوقد

وصارتالعبادةبدأتهناومن،والتضرعباقلقالمرهبةالعناصرهذهإرضاء

وبالرقىالشعوربتطورالفطرةمظاهرعبادةفىتطورحصلثم.تعبدالأشياء

الدينإلىحمايتهسبيلعنالبحثسبيلقالإنسانوصلأنإلىالفكرى

ومالكها.القوىحبحخالقهوبإلهوآمن،الحالى

لعاطفةوخضوعآبالعجزالإنسانشعورنتبجةالدينظهر!هكذا

صنعه.ومنالإنساناعاخزمنوأعالهتقاليدهوبرخ،الخوف

للخصائصبجعللمبحيثالجبلةنظريةلنايشرحالذكرالآنفوالسرد

الإنسانبينبهاكأمزجوهريةقوةلذكرتعرضولا،مستقلةغريزةالإنسانية

خلقيا،آتمييزوابوان

والدين:يةالنظرهلىه

أيةالن!ريةهذهلاتعطيهاوالأخلاقالديننظامعليهاقامالتىوالأسس

النفسية.الناحيةمننهدمهاإنهابلأهمية

فىالنظريةوهذهالدينبينتفاهمأىإحداثلايمكنأنهالواضحومن

-التقاربمجردحتىبل-بينهمابالمطابقةالحكمولايجوز،الحالةهذهمثل

عنه.التعبيرأسلوبفىأوجزءشرحفىالمشا!ةبسبب
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الجبلة:نجظربة،3نقالص.

ية!النظرهذهأنعلىبجلاء.--تدلناالتىبعفالإشناراتنفدميلىوقط

الإنسانية:للفطرةضيحفهمإلىالوصول!منئتمكنلم

اومن"الكونفىللإنسانئعالىاللهمنحها!التىالمكانةمنيتضح)1(

الإنساننفسيتىبينبارزآرئيسيآفرقاهناكأنللإنسانالابتكارىالنشاط

وخلقفطرىإنهبك،للتطورنتيجةالفرقهذاوليس،والحيوان

أن-يستطخبحيثوالإرادةللقصدكبيرةقوةالإنسانمنحلقد)2(

بهذهلابتمهخفإنه،الحيواننجلاف،الطبيعيةمطالبهاويمهخالغراثزيقاوم

.القوة

ممقتضياتلايبالىالإنسانأن-آكثيريحدثوهذا-نرىولربما)3(

كانثفلو،والأخلاقالدينبمبادئالعملسبيلفى(الغرائز)الجبلة

حينما-!كنناإنهبل،ذلكأمكنلماكلهاحياتهف!فاعلةالحيوانيةالجبلات

الختصة،الق!ةهذهعلىنتعرفأن-الغرائزسوىجوهريةبقوةنسلم

.الجوانف!لاتوجدوالتىبالإنسانتختصالتىالقوة

المادية،الحياةغيروممماومشاهداتهاتجاربهالهاررحيةحياةوهناك)4(

الفرقعنالنظروبصرف،والإنسانللحيوانمماثلةميولإوجودسلمنافلو

الحيوانعندالحياةهذهبو-ودالقولالىلاسبيلفإنه-عواطفهمابينالخ!لتى

حها.سلمأنهاخ

با)وراثةيحصلهإنماالإنسانيحصلهمافكلالجبلةزظريةوحسب)5(

بحيثوا-لكرالكيةللرضامقياسأيجدأينهومنالسؤالولكن،والتقا-ليد

البعف!ويزكالعاداتبعضويقبلالآخرالبعضويكرهالأفعالبعضيخب

،.؟الآخر
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للحضائص!ضامنةتكونالجبلاثسوىيقوةنسلمأنيجبهناومن-

لهادلذي-و%ودولاوالسخطلرضامقياسأ-كذلك-وتمنحالإنسانية

051الحيوان

نجالقأساسآيتعلقبوصف(الإنسانفىالذاث)شعوروصفلقد-)6(.

أخلاقهأعلىالإلهيةالصفاتتنعكسوتطورالإنسانترقىوكلما،الكون

:3آنالواضحومن"اللهبأخلاقتحظقؤاممن."أنهعليهويصدقربانيافيصبح

الجيوانفىتبرزأنالمستحيلمنو.كذلك،بالحيوانلاتتعلقالصفاتهذه

!إ5ء.للتطورنتيجة

القو!أوالمادةعلىالإنسانحياةنظاملايقومأنهالمعروفومن)7(

وهى،الجبلةسوىشاعرةطاقةهناكأنعلىوالتفكيرالنظريدلبل،فقط

التوازنعلىوتحافظالجبلةحتتحدوهى،الخلقةوجهعلىالإنسانفىتوجد

صرففلو(العلويةالقوة)السليمةالصالحةالفطرةهىالشاعرةالطاقةوهذه

فرقأىهناكيبقىفلنللجبلةالمطلقبالحكموسلملحظةالفطرةعنالنظر

.والحيوانالإنسانأممالبين

فف!ل!هابدوىالقيامالعقللايستطإخخفيةأوتارالإنسانحياةوفئ)8(

توججههاوثتم،والمشاهداتبالتجاربثبتكا،والحواسالوجدانعن

ولو.وشقاؤهالإنسانسعادةفتتووعليها،فقطالإلهىبالوحىوإرشادها

هذهبتوجيهيقومفنوأفعالهالإنسانلأعالءرشدةوحدهاالجبلاتجعلنا

طعموينت!ىنفسهامنالحياةتهرببدونهاالتىالخفيةو!الأسلاكالأوتار

انلىاة.

وكل:"ومبكديئةالحدش!3ألبحو!

"،والأخطاءبالع!وبحافلةيز"ةالهروالجبلةنظريةأنالقولوخلأصحة

فقدثمومن(الإنسانيةالفطرةإلىالوصولتستطعلمأنهاعلىيدلوهذا

يستطحلمالتىالتساؤلاتبعضعنهاالتعهيرثناياوفىشرحهافئظهرت

لمنفسهكل(أن)ميكدوكلههذاحصادمن،وكانعليهاالرد)مكيدوكل(
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ثقالف!نهولذا،(النفسعلم)فىالعميقمجثهمعالجبلةبنظريلأبكتنع

:(النفسعلم"صسىالشهبركنابهنهابة

فىكتبتهقدكتبتهمابأنالسابفةالصفحاتفىشعرواقدالقراءلعل"

والصياغةالذهنىالعملعنثعبيرىوكأن،والغطرسةبالادعاءملىءأسلوب

.اتاكلعبيرمنغيرهلايصحالذىالصحيحالتعبيرهوالذهنية

لمدةمميقةدراسةبعدإليهوصلتتعبيرخيرهذاأنأعتقدولكننى

يكرنأنيحتملللعملصالحةأقيسةمجردنتائحىبأنلأشعروإق،سنةثلاثيئ

.)1(صصتهامنأكزخطؤها

مبكدوكل:اعنراف

الآنإلىينجزلمأنهبحقيقةعلانية(ميكدوكل)اعترففقدثمومن

كشفأ(مكدوكل)قدمثم،ونفسهالإنسانعقلحولجدآمملاقليلاالا

كاعنهاالستاريزاحأنودون،الخفاءفىلاتزالالتىالمهمةالمسائلببعض

أمثلةوءن،قطعيةلاتعتبرالبابهذابحوثمعظمفإن(مكدوكل)يعترف

المسائل:هذه

تنقسمالمسألةوهذه؟سعتهمدىوماللذهنالتكوينىالبناءحقيقةما)1(

كبليرين:قسمين

عنتعبيرىكانولو؟المكتسبالعقلسعةبل،وماماحقيقة،)1(

الساذجةالعناصرصورةفىالجبلبةالميولتتوارثفهلأصحالجبلىالبناء

بحيثالمتوارثةالكبيرةالعواطفصررةفىللانتظامتصلحأخهاأو؟المفردة

وصلاحيةأهليةهناكهلوخاصةما؟حدإلىالإنسانيةالأفراد!خفىتشترك

الخلقة؟ناحيةمنالعواطففوفطرية

.614صالنفسعلمأ!سس)1(
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هناكوهل،؟الغرائزسوىالعقلىللرقىفطرىبناءهناك)ب(اوهل

هذهفىعنهاعبرالتىالجديدةالأحوالخالتكيفوصلاحيةعصبىنظام

بالفراسة؟صورهاأحسنفئتسىوقدبالعقلالصفحات

العقلىالرقىإلىيؤدىخلقىداخهناكهلالغرائزاستثاراتوباستثناء

يجيزالخلقيةذخائرنافىثىءهناكوهل؟مؤثرةعامةوسيلةأساسعلى

الخلصيئ؟التصوراتحولالقديمةبالعقيدةالاقتناع

الغرائزتركيبفىتدخلالتىالميولسوىخلقيةميولمناكوهل

ونكوبنها؟

التىالخاصةالخلقيةالأهلياتلهذهالتكوينىلأجناءماأخرىوبعبارة

فىوتظهرواحدةأسرةمنمتوارثةتبدووهىالآخرعنواحدفيهانحتلف

؟)1(اللاحمهالأج!الفىمخملفنأفراد

:التطورعنيقولأنإلى(ميكدوكل)ينغتهكذاو

؟للتطورأخرىعليامدارجالمستقبلفىتكنهلترى"

ذلك؟يعلممن

والجسد:الروح!ناولقة

وبين،والمادةالفكربنالعلاقةمسألةمنهوأدقكلههذامنوأهم

مكدوكل:يقولكاأو،ناخبحثالآنحتىفيهاينمولم،والجسماروحا

حاولتفلقد،والجسمالروحأووالمادةالفردبينبالصلةيتعلقفيماإنه

،مفتوحبقبالمسألةأ!لف!النظرعلىقدرةالطالبفىتوجدأنمجرد

وللفلسفةالنفسلعلمضرورىهذاأنخ،كثيرأأوفقلمأننىوببدو

.)2(كليهما

.615صالنفسعلمأسس)1(

.المصدرنفس)2(
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:الارتقاءمسالةحل،،-،

فىللنظرضروريةالإنسانيةالفطرةكنهإلىللوصولالحاجةأنوالحقيقة

المعقدةالمشكلاتمنكئيرتحلف!ىوف))يهاالوصثلتمفلو،المسهألةهذه

المعقدةالمتطورمسألةأن-حتى،لاممثيرثلقواسعةطرقتنفتحوسوفينفمها

تتصلأنإلى،الروحىالتطررمراحلالإنسانيقطححينتلقائيآتحل!بوف

.امحونواالروخنحالق

الجضفظرلة23-

فرويد()المعروفالنفسعلمخهحرإلىةيرالشمالنظريةهذهتنسب

(11م6581فىدلو،و1(!أ3ولولول334(لماح4)إ

وببعضالتوضيحيةالأصولببعض-الإلماميةالنظرهذهشرحقبلويحصن

النظرية.مكانةتحديدعلينايسهلحتىفرويدبهاآمنالتىالمسلمات

الةظربة:أصول

أهمها:المبادئمنعددعلىالن!ريةتقوم

شىءفعليرلج!والملوالناسفإن،فيهالرغبةالشىءيورثمنا"خإن

.العاداتأوالقانونمنهمهخلما

مؤ!هسىءوىنصساطبيب(9391-6581):سيجموند،فرويد(1)

المهستيرياعلاجفىيرويرجوزيفهعاشمرك.النفسىالتحليلمدرسة

!كبوتة،صدماتعنعضويةتعبيراتبأنهاأعراضهامفسرا،بالنوام

تطورفىنظربته!ثارتالطفولةالمىترجعشعوريةلانفسيةوصراعات

أطباءسخط،أوديبعفدةوفى،الأولىالطفولةمنذالجنسيةالغريزة

ويونج.يدلرمنهم،حركتهالىانضمواقدكانواممنوعددالعقليةالأهراض

مدخل)و"الجنسنظريةفىرسائلثلاث"و،الأحلامتفسير":كتبهأهممن

النفسى"التحليلفىمقدمة)و،اللذةصبدأفوقما"و"النفسىالتحليلالمى

معالم"و،القلق"و،والغرائزالذات!و"النفسىالمتحليل"و"حياتى"و

.(المرأجع).العربيةالىصترجملأوكلها"النف!مىالمتحليل
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الدبرجة،بنفمشعليهالإقبالوجدبهلمابشدةعاإلشىفكثما:.منعهذاوعلى

جرائمالأقاربخالجنسىالفعلوممارسةالمحرماتوتزوجالوالدفقتل

وعقابذمإلىلمنعهاالمجتهحيحتاجبحيثشديدأعليهاالإقبالفليكن،منفرة

شديدين.

والخوف،الأكلبفئفيهيرغبالذىهومنهنحافالشىءالذى)2(

يكونالحياةفىيوجدالذ!الخوفأنأى،للرفيةستارأيكونالحقيقةفى

الثى.لارغباتستارالخوفهذاأنفىفرويدويشك،الأغلبفىأمرأغريبآ

القحقيق.لاتقبل

فى.لرغبةستارآيكونأنيمكنشخصسلامةعنالمتزايدالقلق)3(

)1(-.الرغبةلتلثستارهوإنماالقلقوهذا،شعوربدونالضررإلحالتى

لروبد:مسلمات

ةا:وهى،فكرهعليهاقاملفرويدمسلماتهناك

ذكرياتهفىالبحثتقتضيناالتىالرغبات"أىالأسبابعنالبحث)1(

الماضى

.الحالعنالمسئولهوا،اضىإن)2(

الإنسانهأفعالسخعلىأى(الرغبة)عاملعلىينبنىسلوككل)3(

والبواءثالعواملعنينتجإنماأالصدةيةأووالمفاجئةوغرهاالإرادية

.للرغباتترجمةوهو،الدفينة

.،النفسيةالرغياتعنممليائعبيرأ،وحركةفعلكليكونوهكذا

وأمباشرةغرالرغبةكانتسواء،للرغبةتحقيقهوفعلكلفإنوكذلك

.مباشرة

9814صالنفسعلمفىالجديد)1(
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.)1(آخرحبهناكوليس،جنسيايكونالحقيقم!اهفئالحب)4(

الةظرية:أركان

غيرالأمماقفىتةحالتىالأمورعنبحثهىإنماالجنسنظريةإن

النةممىاالتحليلطرقباتباعإليهاالوصولوسم،الفردلحياةالشعورية

الاختلالصوروخاصةوالأ-لاموالفكاهاتالأخطاءاعترتوقد

ا،مورهذهتحليلفىوجدفرويدأنأى،النظريةهذهلتطبيقأساسةالعصبى

صورصخقرأىأنهوخاصة،الجفرعنتعب!!معظمهاورغباتعقدا

افيسية.الغريزةكبتعلىمبنيةجنسيأفصادآالعصبىالاختلال

،المكبوت(الطفلىبالجنس)فرويدعندالعصبىالاختلالويبدأ

إنهبل،01وقتفىعصبيةعلةأصابتهمالذينالأفراديقتكلهـعلىلاولكنه

الاختلالهذاويكون،للحياةومطلوبمهمكجزءفردكلفىيوجد

فإنوهكذاالأولمطالنظرةعندبالجنسلانحتصالذىالعملعلىباعثأ

الثلاثةلأركاناهى(المكبوت)،(الطةلى)،(الجنس):مصاللحات

.فرويد)2(عندالنفسىالتحليل

الأنسانية:الةستقسيم

شعورولاشعورإلىالإنسانيةالنفسالفرويديةالجنسنظرية3تة

التفكيرعلىالإنسانبهيقدرالذىالإنسانيةالنفسجزءهوفالشعور)1(

ذلك.غرإلىوالة!رفوالفهم

لجم!حمنبعآوي!شنالشعو!تحتيكونالذىءابزهوألاشعوروا)2(

ها(شيروارهأف!والإن!انا!افحمكو

.56-05صالمصثرنفس)1(

.!041!!ترالمهلهش)2(
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بينالعلاقةمثلبينهماوالعلاقة،بكثيرالشعورمنأكبرالجزءوهذا

صبر.شعورواللازبدالشعورأنأى،والبحربدالز

ل!التىوهى،دائماشديدةجنسيةقوةشعوراللاهذافىوتكون

الشعورولكن،بالشعورتهدئتهيريدوالإنسان،مضطربأقلقأالإنسان

ومن،بهاالإنسانمحسعديدةعوائقبسببالوغباتهذهتحقيقلايست!ح

.الأخرىالنفسيةالأمرآضأوبالجنونويصابدائمقلقالإنسانيلحقهنا

المصطنعةالمواص!منوغرهاوالأخلاقوالقانونالدينهىالعوائقوهذه

ولاتسمح(الجنسىالسكون)تحقيقعلىتعملالتىالخادعةالاجماعيةوالحيل

وتتم.تتحققأنللأهواء

الجنس:ؤاللاشور

بل،فحسبالشبابأيامفرويدعندللاشعورالجنسيةالرغباتلاتنشأ

عصر،كلفىظهـورهاأشكالتغيرح،نشأتهمنذإنسانكلتصحب

لمللكوحبه،الفمفىإياهاووضعهللأشياءوعضه،لإبهامهالطفلمصفنها

اعبنسية.الرغباتلإشباعمظاهرهذهةكل،ظهرهعلوالربت

عنها،الوجهصرفأوالأشياءإلىوالنظروالبرازالبولفإنوكذلك

منذلكغيرأووالرجلللإدوتحريكه،إياهارميهأوللأشياءوتحطيمه

شعورية.لاجنسيةأفعالكلها...الطفليستلذهاالتىالأفعال

أمهالولدومحب،أمهامنأكزأباهاالبنتتحبالمولوديكروحينما

البنتفىينشألذلكفعلوكرد،جنسىأيضأالحبوهذا،أبيهمنأكثر

مننوعاأيضةالاتجاهوهذا،الأبضداتجاهالولدوفئ،الأمضداتجاه

الجنس.

الزمالةعلاقاتمثلجميلمملكليدخلفرويدإنالقولوخلاصة

الجنسيةاللذةضمنالصناعةأوالعلمأوالفنأوالموسيقىوحب،والصداتة
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أداءمجالفىأوالعامةألمحادثاتولوفىالحببكلمات.شىءأىذكرإنحتى.

لتاثيرفرويديخضحوهكذا،الجنسيةبالرغباتعندهيتصلإنماالعمل

.)1(شعوريةواللاالشعوريةباتالرشأنواعطح!خالجنسيةوالرغباتالغرائز

الجنسنظريةفىالرئيسيةالمكانةشعوراللاومحتل:"*شعورم!نة.

هذهتسىهذاوعل،شعوراللامنجزءآلأصلفىوالشعور،الفرويديةص

...اللاشعور-ولفرويدآراءيلىوفيما(شعوراللا)باسمأصلاالنظرية

فرويد:دمول*ص

إرادةولانظامةيهوليس،تغلىالتىللعواطفقدرهوشعوراللاإن"

للمتعة،الجنسيةالرغباتتحقيقبهايتمعاطفةمجردهوبل،مدبرةمف!ومة

اللاش!ور"مملهوالأضدادعنالتعبربلمنطقيةقوانينلايحوىشعورواللا

الآخر،علىأحدهايقضىأنثوندائمافيهتوجدالمتضادةوالأهواءالأ

دعوىأننركاحينمانحارومخن،النفىيشبهضىءشعوراللافىيوجدولا

مرتبكانوالوقتفالمسافةلأفعالنالازمةعناصروالمسافةالوقتبأنالفلاسفة.

.شعوراللاعالمفى

شعوراللافىوليس،الوقتبتصوريتعلقشىءشعوراللافىيوجدولا

لفهمتماماالفلاسفةيلتفتلممحيرةحنيقةوهذه،الوقتمضىعلىعلام!

اللاشعورمملفىتغيرآلايحدثالوقتمضىأنوهى،الآنإلىمعناها

الذهنيةوالتأثرات،شهوراللافىالعملرغباتتنقضىولالاتفنىوكذلك

النواحىصخمنشعوراللافىفانيةغرتأثراتشعوراللافىحبستالتى

.)2(آسىوجدتكأنهادائمأفيهءفوظةوتبتى

النفسعلمفىوالجديد(فرويدنظري!ة)الحديثوالعلمالقرأن)1!

.58-56ض

.16صالحديثوالعلمن6القر)2(
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ية:النظرهذةوالإنسان

بالغريزةداممايغلقدرهوشعوراللابأنيىلمإذاأنهالواضحومن

الجذمىالحبلعواطففض!حالأنشطةسخبأناعزفوإذا،الجنسية

يكونالتىظك،الإنسانيةالشخصيةفى-عقالتىالقوةهىوالأهواء؟فا

عنفيهاانالإفوةعممان،الأهواءومنيوانيةاطصياتالمفمنخأرنشاطها

ئجبالشهواتأمههورحيواناكونه

الحيوانيةللمقتضياتعبدألايصبحالإنسانفإناكظريةهذهضوءوفى

ف!ن.-تكوينهمةبطبهوشقياالفطرةبأكل(قبهحا)عهكربلفحسىجاالخجلة

تكونشعوراللاسوىجوهريةقوةالإنهإنيةالشخصيةفىبأنيسلملمفرويد

الغرائزعلىالتغلببمساعدخهأالإنسانويستطخ،وأزكىأرخمقتضياتها

الخجلة.الجنسية

:الشعورمافوق

يكبرحيماالطفلبأن"ايفورما-فوق"نظريتهفى(فرويد)ويذكر

والدينبالقيمالجنسىالحبعنيستعيضالوالدينءالحبعاطفةفيهوتقل

للحبالبديلللطفليقدمالذىالوصفهوالشعورفوقمافكأنوالأخلاق

الدينبضغطيش!ربهذاوهو،للمجتهحخضوعأيحبهاأنيجبالتىالقيمهى،و

الضوابطامنهاوغرالضميرشوالأخلاق

بقوةاللاشعورتهددالتى)5!ءك!("الإبرنظرية"فرويديقدموهكذا

الفكرإممالإلىوئدعوه،الجنسيةالرغباتتحقيقمنوتمنعهواستمرار

واليقظة.

أعاللمجهخوباعثآمنبعأنفسهشعوراللايجعلذلكحفرويدولكن

مناستمدادأأوشعو!اللامنفبضأكلههذاويجعل،وأفعالهالإنسان

قوته.
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اللاشعورهمنأضصوالفكروالدينالقيمفعاليةتكونهذاوعلى

فاعلة.جوهريةقويةمكانةعلىالحصرللاتستطخأنهابحيث

والفن:والعلموا؟خلاقالدينمكانة

والعلموايلأخلاقالدينحولالنظريةهذهبعضم!لمماتنقدميلىوفما

فرويد.يقول...والفن

وضهحوالأخلاقوالفلسفةوالفنالعلممنالأعلىالإنسانلنشاطليس)1(

الىالجنسيةالإنسانغرائزلهدئةوسيلةالنشاطهذاإنبل،مستقلثابت

يسكنأنيستطحلمالذىفالإنسان.لاتهدأفهى،إشباعدونلتركهااضطر

والص!ا!العلمصورةف!لإبرازهااضطرقدالأصليةالجنسيةصورتهافىالفطرة

.والأخلاقوالفلسفة

قدأبويهأنويفهميكبرحيماالطفلأنإلاليستالدينوحقيقة)2(

هذاإنثم،حماوىأبفىثركأفإنهوتربيتهصيانتهفىيقمرانأصبحا

الأمنحالةأنأوالأ!لىالأبمكانوالتوجيهاتالأحكاميصدرالأب

للآخرين،بأهوائهالإنسانضحىإذاإلاالعامةالحياةفىلاتتحققوالسكون

أنهبماو،الإنسانلدىعنهعوضهناككانإذاإلالاتوجدالتضحيةوهذه

فىالعرضالإنسانفاتزح،الدنيافىالحقيتىللعوضسبيلهناكليس

للدينهالحاليةالصورةإلىتطورالعوضهذاإنثم،المتخيلاللهاسمصورة

مصطنعةعرقلةهىإنما-أصلهافى-فرويدعندالأخلاقونشأة3-

.القيودمنأنفلاتهابعدالإنسانأهواءتضرهلا-ىالمجتهحخلقها

شعورمراقبةومهمتهللمجتهحالشرطىا)رجلهو4-والضمير

.الإنسان

ة)1(بصلةالحقيقةإلىلاتمتفرضيةمجردالشرعنالخمروتمييز-5

.91صالحديثوالعلمالقرأن)1(
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والأخلاقوالدينالكرامةعنمشاعرفضلاالإنسانبةالهيممصيرولايخفى

ودراستها.وتعليمهاالنظريةهذهمثلشيوعبعدوغيرها

:والجنونالجنسنظرية

نشأتبل،المدرسىالنفسعلممنتخرجلمالنظريةهذهأنوالأصل

الأوص!حمعناهافىوهى.النفسىالتحليلبطريرضةللمرضىالأطباءمعالجةمن

)1(الاستبطاقالنفسعلماسملهايست!مل،وحيناالجنونبظاهرةالصلةوذقة

الذهنيةبالحياةكاملةإحاطةلاتدعىنظريتهأنارأمركررفرويدإنثم

)2(الأخرىياتالنظرفئمظلمةكتترشرحالناحيةا)ىخاصةتحاولإنهابرل

فرولد:نظريةاءأخا

أنهمحتى،الجنسكظريةالكثيرةالنقائصالنفسعلمخبراءبينلقد

ينظركانولذاالجنسيةالغرائزعبدآكاننفسهأنهفرويدنفسيةبتحليلأثبتوا

الجنس.آةبرشىءكلإلى

نأيلزمفإنهالجنسنوعمنكلها(عاطفة)شعوراللابأنسلمولو

بطريقةقيودهامنالجنسيةالغرائزانطلاقعندوالمثبخالر!للإنسانيحصل

قلقأالإنسانتجعلالجنسيةالحريةأنعلىتدلالمشاهدةول!نشيوعية

ضأللجنونم!بل،أكثرمضطربآ

وينشأالفطريةالإنسانقيمتهزمالأهواءسبط!ةأنذلكأسبابوأكبر

وضياعبظمأالإنسانفيشعربالجنسملؤهلايمكناب،ةفىفراغ

ي!اتنظرووالأخلاقوالفنالعلمةإنساب!أذحهـفرويدكا)يسوالأءر

الفطرء4الإن!انرشجماتعنتعه!رآفرويدنظريةحسبتليس!الفلسفة

-ركت.التىالجنسيةارغباتالتهدئةوسىجملةهىبل،الأصليةومتطلباته

.014النفسعلمفىالجديد)1(

.148صالمصدرنفس)3(
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!ببما:المقامهذافىفرويدنظريةيدحض.أنيمكنالذىوالسؤال

غباثالرهذهإنئم؟-مثلا-والدينوالفنالعملإلىصورةالرغباتتحول

صورةفىالتحولهذالايكرنولماذا؟التحولبعدمضادةصورةتختارلماذا

لها؟مناسبةأوالأصليةللرغباتقريبة

بالحقبقة:فرويداعتراف

يورثبماروالأخلاقوالفنالاشتغالبالعملأنبحق!قةفرويدويعزف

الأشكالهذهأن،حالأصلإةالرغباتبتحققلاتحصلرطمأنينةفرحة

لهاولاتكونوالإيثارالصدقمثلالإنسانيةالقيمصورةفىغالباتظهرالمتغيرة

%وهـهـيةقوةفيهتوجدالإنسانبأنإلا/هذاعلىدالرولاممكنبالجنسأيةصلة

تحققهالذىبالقدروالطمأزلينةالسعادةتحصلوأنه،ومتطقباتهامقتضياتهالها

فى-هىوالأخلاقوالفنونالعلوموهذه،لإشباعهاوأفعالهالإنسانأممال

اإتخيلةالصورةوليست،القوةهذهلإثباعالوحيدالط!يق-الأصل

الجنسية.لرغبات

لارغباتالحرالتحقيقبسببللإنسانالعارضةوالطمأنينةالراحةأما

لحظاتتغلبهربمابل،السمؤمبمرارةيشعرفلاالحيةعضتهمنتثلفا.-ممل

-معروفة.ذلكبعد-النتيجةلكنألغالبالسمبسببأءاسترخأ

يبقىفالأول،والفنالعلمسكونوبينا)سكونهذابينواضحوالفرق

معلقغيرثابتمستقلالثاقولكن،فيهمؤئرأالسميصبحالذىالوقتإلى

.عارضسببعلى

:والحياأالنظريةهذه

فى،ولاتجرىكاملهاةالإنسان-ياةتنتظملارويدةنظريةأنأواخوا

لعصرالإلحادالجنسيةالةوضىوا!ن،العامةأحصوالهاوالختلفةالحياةطبقات

علىالعرجا?وريةالنظرهذه.ن-ملتقد"الفكرثةالماوائفوماوك"

النفسيةالأمراضوتسبب،بالصحةتضرمخالفتهاأنبحيثالحديثالنةس

الختلفة.
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فروبد:عندالندصسكون

بأنالإنسانيةالحياةمدارجلبعضتصورهعننفسهفرويدريعزف

الجنسية،الرغباتغيرالأخرىبالأشياءمحصلأنيمكنالنفسسكون

نأرويدةيرىفئلا،النفسيةالأمراضمنالإنسانتحفظالمدارجوهذه

الإنساية،للنفسالختلفةالأجزاءفىتغيرأيحدثوالزهادالصوفيةعبادةطرق

:يقولذلكوفى

النفسىلمدارجالعاديةالعلاقاتتغيرالصوفيةالطرقبعضأنالمحتملمن

أمماقلبعضالإدراكقوةعلىاضمالهامثلوذلك،الختلفةالإنسانية

قوتها.عنخارجةتكونالتىاللاشعور

إرشادناعلىقادرة(الفرق)هذهكانتإذاماحولالسؤاليردوهنا

فيه،مشكوكأمروهذا؟التصرفاتجمهخبهاتظهرالتىالأبديةالحقائقالى

محاولتنافىنفسهاالطريقةهذهأخترناقدأيضأبأنناؤسهلمأنيذكىولكن

الأنا()تقويةإلىتهدفالطريقةهذهفإن،النفسىالتحليلأساسءلىللعلاج

علىيحتوىحتىنطاقهوتويبحنظرهوجهةوتوسبغالشعورفوقعاوفصله

أولا)1(!اللاشعوركانحيثإلىالشعوريصلوحتىللاشعورأكثرأجزاء

النفمى:والنحلبلالمدرلىالنة-لىعلم

التحليلأساسعلىأنجزهالذىأنالعمللنايتضحنفسهفرويدوباعتراف

فأيةالأساسهذاوءلى.والرياضةالعبادةبطريقةالصوفيةأنجزهقدالنفسى

النفسعلممنهايستفيدحتىالنفسىالتحليللوسائلأولطرقتبقىأه!ية

.318صالحديثوالعلمالقرأن)1(
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كثيريبقىكامجهولةتبتىالحياةنواحىكثيرأمنأنحينفىأالمدرصى

خفية؟أسرارهامن

العبادةطريقعننجحتقدالضوفيةالطرقأنثبتإذافإنه،وهكذا

فلماذاالجنسيةللرغباتحاجةدوناللاشعورعاطفةإشباعفىوالرياضة

العاطفة،هذهثخأنيمكنالشعائرطريقعناللهعبادةأنهذالايفيدنا

الجنسيةوالرغباتالجذمىبالحبالتسليمحينأنفى؟تهدئتهاوسائلوتوفر

إلىو)يسالحيوانيةإلىالإنسانيةتحولوإلىالسكونبدلالقلقإلىيؤدى

.نفاءالار

ا؟بدبة:والحقائقفروبدضر!

الأبديةالحقائقإلىترشدناالطريقةهذه)كانتإذاممافرويديىؤالإن

فىاللهأؤدعهاالتىالفطرةلتلكصوتهو!؟التصرفاتصخبهاتظهرألى

.لحيواناخلقعنالإنسانخلقميزبهاوالتى،يومهأولمنذالإنسان

قرةعليهالاتتغلببحيثواسعةمميقةالإنسانشخصيةفىوالفطرة

المؤثراتتغلبقدنعم،الحياةمنعطفاتمنمنعطفولايغيرها،معارضة

لذلك.فرصةوجدإذافيضىءيعودولكنهالفطرةضوءفيخفتالمضادة

ةزالغرنظريةفىالموجودة!النقائصهذهوبهبب:وكلميكدنقد

فىالنش!علمخبراءمنعليهابالموافقةالفو!منفرويدنيتم!لمالجنسية

لتكذتبنموذجأكلميكدوقدمفقد،وصراحةعليهاردواإنهمدق،عصره

ا(علبعلىالعطفءاتيتحدثالنفمس(حينعلمأسس)كتابهفىفرويدآراء

بهمرةإذا،الليلظلامفىأحدولايحميهالبردفىررتعدكلبآإن:وقال

بكلوكنهلهوحفظهوحماهبيتهإلىبهرفةآوأخذهالمؤلمةلحالتهفرفىإنسان
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،حبالكلببهن!االخاصوالحبالعطففهل،.الموتبعد.ودفنهطريقة

:اميكدوكليقوذثم3وشهوةجنسى

بتضمقحبكلبأنفرويدعقيدةعلىيردلأنهبالكلبمثلتإق)

.)1(الجنسبالضرورة

أبدلر:رد

أيدلر،الفرويد)الث!هيرفرويدتلميذالنظريةهذهإلىيطمئنلموهكذا

!؟أستاذهأجلهامنهجرحتىدائمايعارضهاوجعل،م0187سنةفىالمولود

نظريةالمقنعةغيرشعوريةاللا(فرويد)نظريةمكان(أيدلر)اخترعوقد

،تفوقحبإنهبلجنسأليساللا.شعورعاطفةنوع:إنوقالالتفوقحب

.)2(،دةالمنفرالنفسيات)بالمعارضالمذهبهذا)أيدلر(حمىوقد

:(يانكجىه!)لقد

يانك(جىصى)الرشيدفرويدتلميذالنظريةهذهإلىيطمقلموهكذا

يرىكانإنهدائماقويةعلاقةمعهاعلىكانوالذىم1875فىالمو)ود

ناضجةوغرواحدوجهذاتبأنهاوصفهاولكنه،وثوريةثميتةفرويدآراء

النفسيات!اءملهاواختارمنهاأكلنظريةعنهاعوضأيقدمأنوحاول

إ)3(التحليلية

.037صالنفسعلمأسس)1(

.017صالنفسعلمفىالجديد)2(

.176صالمصدرنفس)3(
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ندلأننريدمابل،النظرياتهذهعصةمدئعنالبحثبصددولسنا

بسببإليهالناسوأقربتلاميذهيفخأنيستطحلمفرويدأنهوفقطمليه

وضعفها.ئظريتهنقص

نأبسببالإلحادعصرفىتنتمثرلمالجنسنظريةفإنهذااجانجاوإلى

النظريةهذهلأنأو،الخفيةالإنسانأصارعلىبهااطاحقدالجديدالعالم

كانتفيهاالتحللسبلأنذيوعهاسبببل،الإنسانيةللفطرةملائمةكانت

الغرائزىوالتحررالحيوانيةالفوضىلتحقيقةكبيرفرصىةأعطتوقد.أويىح

.والأخلاقالشرفوقيودالدينتعاليممنوالتفلت

اكيةالاثنرنظرية-4

-1818)31!!!!ولماركسكارلإلىالنظريةهذهتنسب

.(1)(م1883

الشيوعيآفيلسوف،(1883-1818):كارل،هاركس)1(

!ث،بالمانيابيناجامعةفىالفانوندرسالمانىيهودىأصلمن.المعاصرة

نشاطابسببالمانيافىاضطهدالاجتماعيةوالفلسفةالاقتصادالىانصر!

علىمعاوتعاونا،انجلزبفردريباالتقىحيثباريسالىمنهافانتقلالثورى

الشيوعى!المنشور)باسمالمعروفة،الأولىالشيوعيةالوثيقةاصدار

صديقاو!خرج،1867(المالرأس)كتابهمنالأولالجزءأصدر(1848)

أنجيل(المالرأس)ويعتبر.والثالثالثانىالمجزئينوفاقبعدأنجلز

العالمى.الاشتراكىالمؤتمر(1864)ماركسأسسكذلكالمعاصرةالشيوعية

المرأجع()
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:ا؟حوالاسنعراض

ولكن،متأخرةمرحلةفىوتقعيدهاالاشراكيةنظريةتدوينتملقد

البشرية،ينتظر،فعينأمستقبلاثمةأنإلىيش!لركانالطبيعىالأحوالسير

الظاهر،فىتفشلوكأنهاوتبدوبعدآخرحيناتطهرالحركاتكانتفقد

--ومنجانبمن،للمجتهحالداخليةالحياةتطبررعنتعبركائتأنهاح

.للثورةالسبلتمهدكانتأخر!ناحية

ضدمماليةحركةالاشتراكيةقبلم1834سنةأنجلترافىبدأتفلقد

عضوآملايينخمسةبمأساعدةفىأعضاخهاعددبلغ،.قد،الرأسمالية

التالية:الفقرةعنهؤ*برماإلىتهدفالحركةهذهوكانت

نريدإننابل،الأجورزيادةءوضرعفىصنهادلاأنإلىلانهدفإننا"

ناحيةكللتطريرفردكلأمامالفرصةتسنحبحهثاالمجتهحنظامتغيير

.)ا!"جاتهفىإيجابية

قاثمةفيهاالجهودكانتبلوالتدميرالهدمعلىمبدأالحركةهذهتقمولم

الاشتراكيةالمبادئعلىالمستعمراتإقامةإلىمتجهة،والأخلاقالعملعلى

الرأس!الىالنظامسيطرةولكن،الاشتراكيةمحاسنإلىالرأس!اليكن4ترصثم

منهالاجدوىوالتوجحهاتالمواعظصارتأنإلىالأذهانأفسدتقدكانت

مدةخلالالجهدبذلقح،مستقلةثرريةجهردإلىماسةالحاجةكانتبل

الحركة،هذهفىواحدرجلرالمصالحالأممالأمحابمنيدخللمطويلة

.9صالمالرأس)1(
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منالحركةفىأعضاءكانواالذينالعمال!خفصلثهورفقطستةوبعد

مصانعم.

جارلست:حركة

أنتهثوأخبرأ،الحركةزمماءعلىاليأسسيطرالعدواقالعملوبه!ا

نفسها.الحركة

منأرقىوكانت(جارتست)باسمأخرىحركةذلكبعدبدأتثم

التالية:لمةشطفات:منيبل!وكاالأولى

دائماحاولتالعالمفىالغنيةالطبقةأنعلىالإنساقالتطررتاريخيدل)

الفقراء،فقرعلىإلالاتقومالغنىثروةأنوذلك،الفقيرةالطبقةلاتقومأن

حقيقةتخفىأنلاتستطخفإنهابالأخلاقاقسكالغنيةالطبقةحاولتومهما

.،باستمرارالفقيرين!هبالغنىذلكأن

نشرهخلالمنيريدالغنئأنهوالعالمأوهامجم!خفىالكامنوالسر!

الإنسانرغبةهىللإنسانيةالأساسيةوالخطيئة،فقيرأالفقيريبقىأنالأوهام

وهذه،الخطيئةهذهمنتنشأالخطاياوكل،الآخرينبكدينتهخأنقى

عنعبارةالإنساقالتاريخوجعلت،العالمفىوالفسادالنفاقنشرتالخطيئة

والجور!الظلممنتصة

هوالفقيرةالطبقةنكبةعنالمسئولأنيرونالحركةهذهزمماءوكان

الىأص!الىالانتاجطريقة

الحالى،الاجتماعىالدمارمممثولية-بمفرده-الرأممالىلانحملإننا)

ولايحمل،كلهالفاسدالاتجماعىللنظامالدمارنتيجةهذاإنبلظلمذلكف!ن
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يكونقدأيضأالرأحمالىإنبل،النظامهذافىالعملتبعةواحدرأحمالى

.،النظامهذافىمقهررأومضطرأ

و)نجلترافرنسابينالمستمرةالحروبالحركةهذهزمماءعللوقد

يأفا:بماسنةا8طوال

،إنجلترافىالرأحمالييننافعةكانتأنهابصببالحربهذهوقعتلقد"

ء)1(،لتجارتهادسوقوايجادالثورة)خمادتريدكاؤتأحماليةالرجماعتناف!ن

:الحركاتهذهفشلسبب

لديهايوجدلمأنهبسببفشلتقدالأولىالحركةأنالمؤرخونويرى

الغنئالرأحمالىعليليتملمأنهبسببالثانيةالحركةوفشلتتواضحبرنامج

برنامج.لديهاكانوإنالراهنالعصرمقتضمياتوفق

هومعاالحركتينهاتينفشلفىالأصلىالسببأنيرونالخبراءولكن

التخطي!وسعة،التحملقوةالاجتماءيةالحياةفىالآنإلم!توجدتكنلمأنه

بناءيمبعالذىالظرفيوجدلمولعله،الجديدةالثورةفىإليهيايحتاجاللتان

الجديدةالحياة

فشلبعد-استعدقد(ماركسالتطورأن)كارلهذانتيجةمنوكان

وقد.وفلسفتهابرنامجهاوتل!وينالاشتراكيةحركتهنتنظيم-الحركتين

السبيلهذافىعوائقكانتالتىوالمحركاتالعواملصخمنذلكفئاستفاد

.الآنحتى

.01،11صالمالرءس)1(
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نظربة:لاخنبارصولى

:نواحثلاثمندراستهايجبمانظريةممئإلىوللوصول

؟والكونالإنسانإلىفيهاينظرئظرةبأى-ا

كلها؟بالحياةتحيطأوالحياةشعبمنبشعبةتتعلقهل-2

؟الحياةفىثارها3نوعيةما-3

ولتحديدنظريةأيةلاختبارثلاثةأصولهىالثلاثالنواحىوهذه

وسعادته.المجتهحصلا!فىمكانتها

النظريةهذهأنحقيقةتتضحالأصولبهذهاكيةالاشزاختباريتموحينما

صورةفىتشكلتقدوأنها،الذكرالسابقةالإلحادعصرنظرياتمنأثهل

)كارلشرحمنيبدوكا،مراحلهاأقصىإلى(باللاديذقي)ووصلتعلية

اكية.الاشرزمماءمنهوغر(ممارممس

الالث!نراكبة:ا!ع!فة؟!رح

التالية:العباراتف!الاشتراكيةالفلسفة(ماركسكارل)بنلقد

الذىوالنظرالبحثمنبهقتمالجمهخالمركزىالتصورإن"

علاقاتلإقامةيضطرونماجماعةأفرادأنهوالننائجصخمنهاستننجت

هذهظهوريتوقفولا،الاقتصادية-وائحهملقضاءبينهمفمامعينةاقتصادية

التىالطبيعيةالماديةالوسائلعلىبل،ورضاهمرغباتهمعلالعلاقاتهذه

النظاميسمىالعلاقاتهذهومجموعالمعاشلكسبوقتفىتوجد

بناءعليهيقومالذىالأصلىالأساسهـوالنظاموهذا.للجماعةالاقتصادى
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اجتماعيةتصوراتلإنعلماءسببايكونالذى"وهوكلهوالمانونألياسة

الاجماعيةالإنسانحياةفىئؤثرالماديةالحواثجإنشاءطريقةفكأن،معينة

االتىهىوتصوراتهالإنساننظرياتوليست،كلهاوالروحيةوالسياسية

ونظرياتهمتموراخهمتحددالتىالماديةالناسحياةهىإبل،الماديةحياتهتحدد

فيهاحتراحممرحلةإلى-بالتطور-الحوائجتحقيقوسائلتصلمدةوبعد

كانتالتىالملكيةعلاقاتحأوللأفرادالموجودةالاقتصاديةالهلاقاث

قبل.منفيهاتعمل

فإنهاالإنتاجوسائلذو4خا!هصورةشكلتوإنحتىالعلاقاتوهذه

وتطور!ا.نموهافىمعوقةنتكو-ذلكح-

الأسستغيروبمجرد،الاجماعيةالثورةعصريبدأالحالةهذهمثلوفئ

والسياسىوالروحىوالخلقىالدينىالبنيانمنعليهامايتغيرالاقتصادية

فىوبالنظر.واحدةمرةأوبتدرج!العلميةاتالتصرروهـالنظرياتوالقانوق

الاقتصاديةالأ-والفئيظهرالذىالمادىالتغيربيننفرقأنينبغىالتغيرهذا

بعملالشعورمثلبهالشعوريسهلوالذى)اطءاةحوائجلتحقيقالضرورية

القانونيةوالنظرياتالتصوراتفىيحدثالذىالتغيروبين(الطبيعيةالقوانن

طريقعنإلاالناسبهيشعرلاوالذ!،والعلميةوالفنيةوالدينيةوالسهياسية

سل!!ةفكرةلانأخذأنناكمار،دهمبجهـبىإلاالخهايةإلىبهيصلونولاالصراع

نألاتستطخفكذلك،نفسهعنهوتراهالذىبالرأىفردشهخصيةعن

علىاعتمادأ!يحةمعرفةالاجماعىالتغيرهذافيهيةحعصرماهيةنعرف

ياته.ونظرتصوراته

التضادفىوالنظرياتالتصوراتهذهببعننبحثأنونبغى
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الجماعيةالانتاجوسائلبينيظالرالذىالصساعفىأى،الماديةل!اةالداضلما

.)1(الحياةحوائجتنتجالتىالاقتصاد:ةالعلاقاثوبر!ناب،ةحوائجلإنشاء

اينجلز:توضيح

حلفلسفتهفىحاولقدماركسأنالمقتبسةالعبارةهذهمنويبد!و

جعلتبأسرهاللحياةجديدةفلسفةوضحإنهبل،فقطالاقتصاديةالمشكلات

والروحيةالأخلاقيةللةيمومحورأللحياةهدفاالماديةالإنسانحوائجفيها

(م5918-1825))2(انجلزكلامنذكرأكزولإيضاح.والعلمية

فيه:يقولالذى

بعتنىأنقبلأنه:هىبسيطةحقيقةعنكشفقدماركسإن"

والثربالأكللهيتوفرأنيجبوالفنوالدينوالعلمبالسياسةالإنسان

نمومرحلةوكذلك،الفور،4الحياةحوائجتوفيرأنهذاومعنى،والسكن

السياسيةوالتقاليدالقانونيةالنظرباتعليهاتبنىالتىالأسسهىقومأوصر

الحاجات)أولاتعرضأنينبغىأنهأى،أيضأالدينيةالتمزراتحتىبل

الحاجاتأنالواخأنخ،الأصلأوالح!ب!ورةفى(للحياةالاقتصادية

.(سابقمرجع)الحديثوالعلمال!ر(ن)1(

هعأسهمالمانىاشتراكى(5918-0182):فردريك،انجلز)2(

صياغةوفى،الحديثةالاشتراكيةالنظريةأسسوضعفىماركسكارك

فىالثوريةالمحركاتتدبيرفى.اشترك18480الشهيرالشيوعىالبيان

1848ثورةفشلأثرعلىانجلترافىالدائمةالاقامةالمىواضطرأوربا

ماركسصديقهمساعدةمنبذلكوتمكنالناجحينالأعمالرجالمنوكان

العلمية(الاشتراكيةمعافم)كتبهأهمومن،والدراسةللبحثالتفرغعلى

)المراجع(1884(الأسرةأصل)و(الخاصةوالملكيةالدولة)وكتاب1878
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الحاجاثلثمرحكس!ببتذكر(والعاداتوالسيالمىةالدين)أىالأخيرة

.1()"الآنإلىليةالأو

شبهة:ود

القيمحلايتعارضاقتصادىحلمجردالاشتراكيةأن-رممونوالذين

لإنجلز:التاليةالعبارةيدرسواأنعليهمالإنسانية

وهذا،ماديتهفىبلوجودهفىمستترةليستالكونوحدةإن"

هىوالحركة،والطبيعياتللفلسهفةالتدربحىالطويلبالتطورثبتقدالأمر

مكانأىفىحركةبدونالمادةتوجدولم،المادةوجودعنبهايعبرالتى

حقبقةهىما:سثلنافلو.مادةبدونالحركةتوجدأنولاممكن،وزمان

منأنهماالمعروفمنأنهىفالإجابة؟وجودهماأينومنوالإدرآكاصدال

وتطورنماوأنهالفطرةعالمإنتاجمننفسهوالإنسان،الإنساقالفكرإنتاج

الفطرةعالمإنتاجمنهوالإنسمافىالفكرينتجهماأنعرفوكذلك،بيئتهفى

إنهبل،الفطرةعالمعلاقاتلبقيةمخالفاذلكوليس،ذلكتحليلتمإذا

الفلسفاتولج!حعصرنالفلسفةالأساسىوالسؤال.تماماالفطرةلعالممطابق

:مقدممنهماوأى،الفطرةوعالمالروحووجودالفكربينالعلاقةهىما

علىالردفىكبيرتينفرتتنإلىانقسمواقدوالفلاسفة؟الفطرةأوالروح

،المادةقبلالروحوجودبأنيؤكلمونالذينفالفلاسفة،السؤالهذا

هم،الأثمكالمنشكلفىخيق!قدالكونأننتيجةإلىبذلكفيصلون

الفطرةعالمبأوليةتقولللفلاسفةالأخرىتةوالفر.(الغيبية)بعباديسمون

ماركسيكتؤولمالماديةلأتباعافيتلفةبالنظرياتتتعلقوهىأسايىآ

إنهبل،الدينباالصورمنصورةقىت!لمقتاىا،ال!ءبيةأتباعءلىبالرد

علىفقدرد،الحاضرالعصرقىكثيراانتشرتالتىالأفكاريتركلم

ييكاوقد.المنهبما)لمشكيكصور،(كاانت)و)2((هيوم)نظريات

السابق.المصدرنفعس)1(

.(المراجع)بهالتعريفسبقهيوم)2(
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،(3)سأولص!"أول)للرجعيةالنموذجيةالرعايةالفلسفةهذهمثلماركس

جحودهايتمبا.،است!لياءعلئقبلالماديةإن):بقولههذاعنعبروقله

..أالعالمأمام

اكية:الايضترال!دفةأسماس

القديمة،الةلمسفةفىذكرهاوردالتىالماديةالفل!فةعلكيةاالألفقىتقرم

(ما-081872)4حلماء+()طح!؟3فيورباخالحديثالعصرفىوضحهاوقد

مستقلةبصورة

الطبيعياتوراءماجهخوضدالدينضددائمةحربالفلسصفةوهذه

العصرفىعرضها،وقدالفلسفةبهذهيؤمن(ماركسكارل)كانولقد

وبناثهاتسلسلهامراحلخلالرآهاالتىالأخطاءمنحهاتن!بعدالحديث

فىتتلخصالاشتراكيونالزمماءلاحظهاالتىالأخطاءوهذه،كفلسفة

الآقى:

بتطوراتلأتتعلقوهى،بموضوحميكانيكيةالماديةنظر!اتإن-ا

الحديثة.والبيولوجياالكيمياء

الجدلى،والعملالتاريخعنغريبةكانتإديةلاالقدممةوالنظريات-2

.وكولوانسجامبقوةالتطوربنظريةتمامامرتبطةتكنولم

صبررةفىالإنم!اقابتهرترعىكانتللهاديةالقدممةداتوالنظر-3

تساسلفئالاجتماءجةالعلاقاتلجم!حمجموعةأنهحيثمنلا،مطلقة

فقط،العالمتم!ورلا،ديةالقديمةالنظرياتأننرىهناومن،معينتاريخى

النظرياتهذهإن:أخرىبعبارةأر،العالملتغيرماسةكانتالحاجةأنح

.)1(الثورىالعصلىالنشاطأهميةتفهمتكنلمالقديمة

.45صالمصدرنفس)1(
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:النطورونظريةاكيةالايضنر

اكية،الاشزنظريةدعمفىلدارونالتطوريةنظرمنتمتالاستفادةوقد

وأنواعهالانتاجتبادلأنتر!التىللتاريخالماديةالنظريةوضىحوبمساعدتها

اجتماعى،نظاملكلأساسآكانالإنساقالتاريخمجتمعاتمنبتاخكلفى

فى،اينجلز9وضحكا،الاجتماعىالتطورقائونعلى-ذلكبعد-عزثم

فقالا:....ماركسقبرعندخطابه

ماركسواكتشف،الطبيعىالتطورقانونداروناكتشفلقد

الرأحمالىالعمرتطررعوامللناكشفقدوأنه،الاجتماعىالتطررقانون

-عقذالانتاجفائضعننظريتهحلت"وقدالبورجوازى"والمجتهحالراهن

بالسياسةالاشتغالفبليحتاجالإنسانأنماركسأفهمناوقدالاقتصادعلم

والسكن.واللبسالشربرالأككإلىوالدينوالفنونوالعلوم

الأساسيةوالمبادئوالفنونوالعلرمالقانونوأصولالدولةودستور

أريدفإن،للمجتهحالاقتصاديةالأحرالفىتختفىهذهكلالدينلشراخ

كيفومعرفة،الدينيةوأفكارهادولةدساتير"علىأوقوانينعلىالوقوف

الأحوالفإن،الاقتصاد!تاريخهاإلىينظرأنفينبغى؟نشأتولماذا

.)1(،الأفكارلهذهمنبعأتكونالتىهىللعصرالاقتصادية

،الإنسانبظهورينغىوالحياتيةبالمرحلةيختصالتطورى(ن)دارووقانون

الاقتصادىالنظامويجعكبالإنسانيبكأالتطرر!ماركسقانونولكن

تطورتقدالمادةإنبحيث،عالميةاشتراكيةثورةإلىويتحركطريقه

للارتقاءرنتيجة،عينيهنصبووسائلهالإنتاجفاتخذالإنسانإلم!ووصلت

كله.العالمفىاكيةالاشزالثورةتحدثأنإلىالتغيرفيهثستمرالتدريجى

.38صالمالرأس)1(
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والجنس:الجبلةنظويةأئر

هذافىيوجدفلم،معآوالجنسالجبلةلنظريتىأثراكيةالاشزفىبوجد

الحياةبعواملفيهشفم،ولاالدقيقةاباةأوتارلتحريكلةمحاسالنظام

ادير4الاقتصالحالةالحياةأصلجعلقدإنهبل،هاوغيرالفطرةمثلومؤثراز!ها

الفيىعى:البيانفىرردكا،للإنسانالحيموانيةوالحاجات

النظرياتتغيرإلىيؤدىالماديةالأحوالتغيربأنللإيمانيححتاجهل9

ونظة!يقةدراسةإلىالاجسماعيةوالأ-والوالعلاقاتالإنسانيةوالأفكار

بتغيريتغيرالإنسافىالفكرأنعلىإلايدللاالأفكارتاريخإن؟ثاقبة

.)1("الماديةالأحوال

فكرالإنساقالمجتهحنموفىدائمايعملفإنهالماركسيةالعقيدةوحسب

وسائلعلىمحافظوكيف؟الأوليةالحياةحوائجتوفركيفوهو،واحد

الحكومةدستوراتباعف!رضى"بأنذلكإلم!السدليوجدوقد؟المعاشكسب

ومن،القانونيةالقيودتكرهالإنسانيةمةالطبولكن،الاجتماعوقوانين

فيكنذلكوخ،الدينىامالاحزوإلىالفلسفةمنطقإلىالحاجةمستهنا

الاجتماعوأسلوبالحكومةدستورمنكلأمماقفىالاقتصاديةالحاجاتصر

،)2("والدينوالفلسفة

البحث:خلاصة

التالية:النتائجالسابقةالمقتطفاتمنلناويتضح

خاصةنظروجهةمنوالكونالإنسافىإلم!اكيةالاشزفىنظرلقد-ا

إنهابل،إنسانيةقيمولاأخلاقولادينولاروحولاإلهفيهالايوجد

الاقتصادية.الأحواليةخالذىالإنسانوضهحمنجميعا

.38صالشيوعىالبيان)1(

.68صروسيانورة)2(
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مستقلةفلسفةإنهابل،فحمسباقتصاديانظاماالاشزاكيةليست-2

الحياةو!ثكل،كلهاالإنسانحياةعلى-الاقتصادطريقعن-نسيطر

معينة.طريقةوفق

الفلسفةبهذهالتامالعملبعديتشكلالذىالمجت!حفإن3-وأخيرا

التى،الميلادىالسادسالقرنفىالإترانية)1((ءزدك)!كركةيذكرنا

الهواءمثلء4مش!مروالأرضوالمرأةالمال"مزدك"ا؟وصىالزعيمفيهاجعل

.)2(والفعلالقولوحريةالعامةالإباحيةشعارهاوكان،والماء

..8

أراد.الفنوسيةالنزعةوأيدمانىتعليمهفىاتبع،ايرانىداع)1(

أنوكسرىفأعادخلعحتىقباذاالملكمذهبهأيد.والنساءالأموالاشتراكية

.(المراجع)الزرادشتيةمثروان

.1/66والمنملالملل)2(
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الالحادعصرنهاية

الحقيقىالدينالىوالطريق

وجود-الذكرالآنفةالأحوالهذهمثلفىلايمكنأنهالواضحمن

:يقولنفسه(ماركس)كانوقد،الدينمعالتصالحمننوع

.)1(الأفيوقفعلوفكرهالإنسانقلبفىيفعلالدين)ن

خطابه:فىقالقدلينينوكان

القساوسةأنتمامانعلمنحن،بالتهلانؤمن)ننابيقيننقولهـنحن

التىمصالحمتحقيقيتموالاحتىاللهباصمينطقونوالبورجوازيينوالإقطاعيين

.)2(والسلبالنهبعلىتقوم

كانبل،الحقيقىالدينيعرفوالمالاشتراكيينالزعاءأنوالحقيقة

السائد:الدينمننوعانأمامهم

،الحياةصراعمنالفرارإلىيدعوالذىالانعزالىاللاهوقالدين-ا

ضيقةدائرةفىوينحصر"،للجمود.والخمولفزيسةقيحبهيتمسكرمن

جدأ.

فيهوتتغلب،للسياسةأداةالدينيستخدمالذىالسياسى2-الدين

الدينعلىالإنسانمصلحة

.023صروسياثورة)1(

.7%لينينكتاباتمجموعة)2(
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وساندا،الطبقىالصراعدائماشجعاقدالدينينهذينأنرلاشك-

الديذثنوالزمماءالأقطاعيوننعاونوهكذا،والإقطاعىالرأعالىالتفكير

وإذلالها.4الإنسانبتحقيرعلىبيخهمفيما

القضاءعلىدائمايعملوهو،المساواةعلىقائمفإ.4الحقيقىالدينأما

تقيمةالمسهالأخلاقهوعندهوالكرامةالشرفومقياسالطبقىالصراععلى

.والئروةالجاهلا،الصالحوالعمل

فكا،الحقوقبهاوثربط،المسثوليةناحيةيؤكدالحقيتىالدينوهذا

عليهيوجبفكذلكالحياةبحواثوالانتفاعالحياةحقشخصكليمنحأنه

وهكذا،والتضحيةالإيثارفىغرهيسبقأنويحاوليعيشغيرهيزكأن

السببهووهذا،الحياةحقالآخرينيمنحكىالأمرلزمإذابنفسهيضحى

بينماالإيثاروأ!ابالفقراء(أولا)دعوتهيلبىيظهرحينماالدينهذاأنفى

.والإسلامبالدينالمتاجرونالدينيونوالممثلونالجشعونالرأحماليونيعاديه

الصحيح.الحقيقىالدينهوآخربتعبيرأو..الدينهذاهو--وحده

يحاولالعالمبينماالخهائبةمراحلهيقطحاللادينىالعصرإن:القولوخلاصة

جربأنبعدلهاسوىطريقإلىوالوصولحياتهلمشكلاتحلإلىالوصول

والتفريط.الإفراطبينالمذبذبةالطرق

الدينإحياءفيف!رواأنالمفكرينعلىبب+الحالةهذ.مثلوفى

فىإلالايتحققانالذينوالاتزانالعدلإلم!التآئهالعالميدعواوأنالحقيقى

!االإسلامدين...الوحيدالحقيقىالدبن

ءه.

وبعد...

محاولاتعلفشاتلقدو،(الإلحادءصر)نظرياتعلأفلستفلقد

القوىكانتوإذا:..إنساقأوطبيعىديناختراعأو(دينتلفيق)

ل!ا8
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مذاهب)العالممنأجزاءبعضعلىتفرضبالسلاح(المدججةالبوليسية)

المضطهدونهيحطموسوف،أوشكتقدالانفجارساعةفإن(الحادبة

منالإيمانكستشرقوسوف..ةالإلحادأحزابأصناموالمقهورون

يفمونالذينبحقهالمعزفوندتهالمتواضعونيحكه2خرعالمفى...جديد

الصحيحةالسماويةالكتبتنبأتالذبنهؤلاء،منظورهمفى(الآخرة)

:الأرضورثةبأضهم

عبادىيرثهاا،وضأنبعدالدكارءنالزبورفىولقدكعبنا"

...)1("عابدبنلبلا!ألقومه!افيان.الصالحون

العظيماللهمحمدق

.155،601الأنبياء)1(
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الموضوعاتفهرس

الموضوع

...............(المرا-حبقلم)أممتابايدئب!-ا

.....................للمؤلفأمحتابامقدمة-2

فىالإنسانيةالحضارةعلىالمزيفالدهيننتائج:عهيد3-

.....................الكريمالقرآنضوء

الأولالفصل

:(لاديناالثانيةالنثأةقبلالدين

(92-34)

والهوىالدين-الزفسيطرة-والدينالإزسان

والتقدمالدين-والإنسانالدين-والتحزبالنفرق

-الفسادمنالدينموقف

الثاقالفصل

الدبنى:الإصلاححركة

(35-53)

التفتيش-محاكم-والإسلامأوربافىالدينىالإصلاححركة

تاريخية-ثهادات-الاصلاحأخطاء-الدينىالإصلاخآثار

-الإصلاححركاتمقومات-الأخرىالإصلاححركات

توضيحات-ماسبقخلاصة-الجديدةوالأحداثالدين

-الإصلاححركةلفهم

018

الصفحة
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لثانالفصل

الخاصةوأحوالهالحديثايعصر

النظريةتحليل-النظريةمؤسس-والوطنيةالقرميةنظرية

القومية-نظريةانتشار-والدينالقومية-القومية

القومية-نظريةسطحية-رالحياةالقوميةنظرية

المذهب-فيلىماكيانظريةبعدالدين-فيلىماكياحياة

السياصى-أوالإيعىالدين-الفكريةوالحركةالطبيعى

الطبيعى-الدينأخطاء-ا!بيىوالدينهربرت

-الفطرةتعريف-النفسيةالمؤثرات-والسياسةهربرت

القو!وبيةالتر-بيةالترآثار-البيئةآثار-الوراثة2ثار

--الفطرةصيانة-شبهةعنجواب-الإرادية

الإيعىالدين-الطبيعةودينالوحىدين-الطبيعةصيانة

--الطبيعىالدينسيطرةأسلوب-ال!هايةإلىالبدايةمن

-ينونزف-الفيلسونهتلزالع!لولنفعالاذجنما-العقلرالدين

-ةالحياالعقلو-العقلتلون-هيجل-فل!مهفةكلىبيرفلسفة

الحديثة-الحضارةاستعراض-الحياةخيبة-بيكنقول

ين-المفكرلاالقادةإلىالحاجة-لاالإصلاحاتإلم!نظرة

-والفنونالعلوملآثارروسونقد-روسرشخصية

لتير-ءةواآر-وسورتادنتقاا-سوورمنمقدمةتمقتطفا

سو-ورفشل-ينيةلداسوررفكاأعلىتعليق-لتيرفوكأدفلتمارا

-والفطرةالنبوةعلم-الفطرةعلىالحفاظعوامل

كانت-فلسفة-العقلمحكةقالدين-كانتشخصية

نت-عغدكااكلاثا-للمرصيىم-اولاوك-نقدهوالعقلكانت

الدينية-كانتفلمىفة-يفةطرناحية-الخلقىالشعورتحليل

كانت-إله-الخلقىوالمفياسكانت-والدينكانت

681
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أمورالدين-فىته-حيرفلسفتهعلىتآخذ-للدينفهمهسوء

عقيدةءور-الدينبعقائدإممانه-العباداتإلىنظرته

استدلاله-طريقة-والمجتهحأخلافيانه-كانت

والإلحاد-كانت-الأخلاقىالتنظيممناهج-والحياةالأخلاق

-وغيرهكانتفشل

اح!الرالفصل

:(الإلحادعمرنظرياتبعض)

(117-917)

-التطوريةنظر-ياتعنالنظركلمة-لأساسيةااتالتغهير

الطبيعى،الانتخاب،البقاءصراع)الثلاثةالمصطلحات

سلبية-رجعة-بمثالتوضيح(للأصلحالبقاء

والنفس-الجحميةالنظرهذ.ضوءفىالإنسان-تقهخلمالإجابة

وتأثيرها-الفلسفة-التعليلهذافىوالإنسانالمادة

-التطوريةلنظرالنفسية-الآئارالدينو-الفلسفةوالروحالفلسفة

النظرية-هذهفىالفطرةمكمانة-الفطرةفىالنظريةتأثر

هذهفىالإنسانفالوراثفالتطورنظريةأدر-وردهاشبهة

البيئة-فىالتطوربةنظرأثر-والإنسانالبيئة-يةالنظر

دارونوالديخه--الديخاوالفلاسففال!هـبيةفىالتطورنظريةأثر

النفس-عا!اءصغالطةالافصانيةالفطرةءالتطورنظريةعلاقة

الشيخ-التطوربةونظرالإصملام-النظريةحالتفاهممحاولات

الفلاسفة-يهمسكووابنالحقهالشريعة-(مروصرلانا)الروى

-يزةالغر-نظريةوالفلسفةالدينبينالتفاهموالتطور-المسلصرن

الأفعالتقسيم-ازاالغرتقسيم-ةالةرثزمصطلح-الجبلةماهية

الإنسانفىانيفالتطررالحيروالإنسانيةالجبلةبينالجبليفلافرق
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الخلقية-ال!واطف-الغريزةنظريةأساس-الطبيعى

يةنظرنقائص-رالدينيةالنظرهذه-الفطرىضهحوالوالدين

ميكد!ركل-افاتحر(كلميدو)والحديثةالب!وث-الجبلة

-الارتقاءمسألةحل-والجسماروحابنالعلاقة

يد-فرومسلمات-يةللنظرلاقهيديةلأصرا-لجنسايةنظر

شعوراللا-الإنم!انيةالنفستقسهيم-النظريةأركان

النظرية-وهذهالإنسان-شعوراللامكانة-والجنس

الفن-ووالعلملأخلاقاوالديننةمكا-(لإبحوا)والشعورفوق

اعزاف-فرويدنظريةأخطاء-واتجنونالجنسنظرية

يروعندفرلنفسانسكو-ةلحيااويةلنظرا5هذ-لحقيقةبايدوفر

والحقائقرويدةفطرة-النفمىوالتحليلالمدرسىالنفسعلم

يى،)نقد-إيدلررد-كلميكدونقد-الأبدية

اكية-الاشرنظرية-النظريةهذهانتشار-(يانك،جى

فشلسبب-(جارتست)حركة-الأحوالاستعراض

-الأصولضوءبعضاكيةعلىالاشزيةاختبارالنظر-كاتالحر

شهة-رد-اينجلزتوضيح-الاشتراكيةالفلسفةشرح

-التطورونظريةاكيةالاشز-الاشتراكيةالفلسفةأساس

عصرنتالج-البحثخلاصة-والجنسىالجبلةنظريةأثر

الحفبقالدبنإلىوالطربقالالحاد
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